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ABSTRACT 
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 This research aims to study the performance, change, learning at the 
individual, group, and organizational levels, as well as new knowledge emerging from 
the 21st century skills development for students in Kuvanant Technological College. 
Two cycles of the Participatory Action Research Methodologies were used with 17 
participants. The first cycle was conducted between June to October 2017. The second 
cycle was conducted between November 2017 to March 2018. The results of the 
research showed that in the performances of preparation, planning, acting, observing, 
and reflecting in the two cycles were in line with the target. 21st Century Skills 
Development for Students in 3 Projects: (1) Vocational Training Center Project 
"Photocopy Shop of the Business Computer Program", (2) Automotive Service Center 
Project of the Mechanics Program, and (3) Follow by and Continue to Do the Royal 
Father does Project “Grow Phoenix Mushroom”. After the implementation of the 
projects had resulted in a change in the target indicators set at 3.00 and above. 
Individuals, group, and organization shared learning that work must be based on the 
principles of participation and listening to the opinions of colleagues will achieve good 
results. New knowledge that emerged from the principles, concepts, theories, and 
activities in the 9 steps of Participatory Action Research was integrated into the 
activities in three projects that the researcher had presented "Model of 21st Century 
Skills Development for Students: A Successful Case in Kuvanant Technological College" 
 
Keywords: Participatory Action Research, The 21ST Century Skills for Students, 
Kuvanant Technological College. 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 เด็กมีพลังความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่เพราะโลกของพวกเขาไม่ได้จ ากัดอยู่ที่ค าว่าเป็นไป
ไม่ได้ แต่เด็กมักมีความกระตือรือร้นที่จะลองคิด ลองฝัน และหาวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ การส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ และ
แสดงออกถึงศักยภาพจึงเป็นหนทางที่จะช่วยพัฒนาอนาคตของชาติให้ไปได้ไกลเท่าที่พวกเขา
จินตนาการ (ณัฐจรีย์ มีชัย, ไทกล้า หมายเจริญและรัชฎาภรณ์ แทนปั้น, 2560) ในปัจจุบันกระแสธาร
แห่งเทคโนโลยีที่เชี่ยวกรากก าลังไหลผ่านทั่วทุกพ้ืนที่บนโลกใบนี้ อย่างไม่หยุดยั้ง ความเปลี่ยนแปลง
จากที่แต่เดิมใช้เวลาเนิ่นนานกว่าจะเห็นชัด นับวันกลับยิ่งทวีความเร็วแบบติดสปีด คงไม่เกินจริงหาก
จะกล่าวว่า ทุก ๆ นาทีจะเกิดของใหม่ที่เป็นผลพวงจากเทคโนโลยีขึ้น การศึกษาส าหรับนักเรียนในยุค
สมัยที่ข้อมูลต่าง ๆ เคลื่อนที่ผ่านอากาศที่ความเร็วแสงสามารถเข้าถึงทุกที่ในทุกมิติ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า
สมาร์ทโฟน ถูกหลอมด้วยวัฒนธรรมแห่งข้อมูล ที่ท่วมท้นเข้าถึงง่าย ในวันนี้การศึกษาจึงไม่สามารถ
ด าเนินตามรูปแบบเดิม ๆ ได้ในทุกมิติ เมื่อแหล่งความรู้และข้อมูลสามารถเข้าถึงได้เพียงปลายคลิก 
(สมรรถพล ตาณพันธ์ และกัลยา โกวิทวิสิทธิ์, 2560) 
 ศตวรรษที่ 21 ถือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ท้าทายความสามารถของมนุษย์ มีการรวมกลุ่มกัน
ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก การย้ายฐานทางเศรษฐกิจและการลงทุน ความ
พยายามในการสร้างความมั่นคงทางการเมืองและการปกครองระหว่างประเทศ การเกิดขึ้นของ
ประเทศมหาอ านาจใหม่ ๆ หลายภูมิภาค ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรและสังคม ล้วนเป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญและเตรียม
ตัวรับมือ การศึกษาของประชาชนจะเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนาคนให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกดังกล่าว (ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์, 2556) 

ประเทศไทยก าลังเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยมีแรงขับเคลื่อนและแนวโน้มส าคัญ 
(Focus and Trend) ทั้งในระดับมหภาค (Macro Level) และระดับจุลภาค (Micro Level) ได้แก่ 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trend) การรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ในตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ทุ่มเททรัพยากรและงบประมาณให้กับ
การศึกษาเป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง ในระดับที่ไม่น้อยกว่าประเทศอ่ืน ๆ รัฐบาลจัดสรร
งบประมาณการศึกษาที่สูงถึงประมาณร้อยละ 20 ของงบประมาณแผ่นดิน แต่ผลผลิตทางการศึกษา 
(Education Output) อยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทั่วโลกที่ใส่ปัจจัยเข้า ( Input) ในระดับ
ใกล้เคียงกัน ซึ่งผลการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International 
Student Assessment: PISA) ประจ าปี พ.ศ. 2558 ที่จัดโดยองค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-Operation and Development: OECD) ปรากฏ
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ว่าไทยอยู่อันดับที่ 55 จาก 72 ประเทศ ที่เข้าร่วมประเมินในครั้งนี้  (วิทยาศาสตร์ อันดับที่ 54 การ
อ่าน อันดับที่ 57 และคณิตศาสตร์ อันดับที่ 54) โดยมีผลการทดสอบลดลงจากการสอบเมื่อปี พ.ศ. 
2555 ในทุกวิชา ส่วนประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสามวิชาสูงสุด 10 อันดับเรียงตามล าดับ ได้แก่ 
สิงคโปร์ ฮ่องกง-จีน ญี่ปุ่น มาเก๊า-จีน เอสโตเนีย ไต้หวัน แคนาดา ฟินแลนด์ เกาหลีใต้ และ จีน-4 
มณฑล จะเห็นว่า 7 ใน 10 ล้วนเป็นประเทศจากเอเชีย ซึ่ง OECD ต้องการให้น าผลการวิเคราะห์
คะแนน PISA ไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน ทั้งในแง่การ
ส่งเสริมคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดย
บทเรียนที่ส าคัญจาก PISA พ.ศ. 2558 คือ 1) แม้ยากจนก็เก่งได้ถ้าระบบดี 2) ครูต้องพัฒนาการเรียน
การสอนร่วมกัน 3) เวลาเรียนไม่ส าคัญเท่าเรียนอย่างไร 4) เรียนด้วยความสุขและมุ่งสู่อนาคต 5) ใน
ไทย นักเรียนหญิงเก่งกว่านักเรียนชายสวนทางโลก 6) ครูใหญ่ครูน้อยส าคัญกว่ารัฐบาลกลางต่อ
ความส าเร็จของผู้เรียน โจทย์ส าคัญของ PISA ครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2561 คือเรื่องความส าคัญในการ
เป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) ซึ่งข้อสอบจะเน้นเรื่องการอ่านเป็นหลัก และในปี พ.ศ.     
2564 จะเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ ซึ่ง OECD ได้เริ่มท างานร่วมกับส านักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) และกระทรวงศึกษาธิการแล้ว หากประเทศไทยใช้โอกาสที่ได้เป็นกลุ่มประเทศน า
ร่องนี้อย่างจริงจัง เราก็จะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในต้นแบบของโลกได้ในอนาคต (ไกรยส        
ภัทราวาท, 2559)  

ประยุทธ์ จันทร์โอชา (2559) ให้ทัศนะว่า การศึกษาเป็นหัวใจของชาติเป็นอนาคตของ
ประเทศ การศึกษาเป็นบ่อเกิดของปัญญา แต่คนยังคงเป็นปัญหาส าคัญส าหรับคนไทย หากการศึกษา
ไม่สร้างคน ครอบครัวไม่มีเวลา ขาดความอบอุ่น ครูไม่มีก าลังใจในการสอน ไม่มีประสิทธิภาพ เราก็จะ
ได้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่จบไปเป็นคนที่คิดไม่ทัน ไม่มีวิสัยทัศน์ รับมือกับภัยคุกคามทั้งรูปแบบเก่า
และใหม่ไม่ได้ ก้าวไม่ทันตามวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศไทยจะไปอยู่ตรงไหน ต้อง
กลายเป็นประเทศด้อยพัฒนาในโลกใบนี้อยู่ตลอดไป และถอยหลังไปเรื่อย ๆ โดยภาพรวมของ
การศึกษาไทยในปัจจุบันยังเป็นปัญหามาก โดยเฉพาะภาพสะท้อนคุณภาพของเด็กไทย เป็นความ
จ าเป็นเร่งด่วนต้องมีการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนอย่างยั่งยืน ในขณะที่ วิจารณ์ พานิช (2558) มี
ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า ประเทศไทยอ่อนแอที่ระบบการศึกษา ในอดีตถึงปัจจุบันการศึกษาของ
ไทยสร้างผู้ตาม สอนให้เชื่อให้คิดเหมือน ๆ กัน ไม่มีความแตกต่าง สอนแบบท่องจ า และเรียนเพ่ือสอบ 
อันเป็นจุดบอดของการศึกษาไทยที่ไม่น าไปสู่เป้าหมายในชีวิต พอโตขึ้นเด็กก็จะไร้เป้าหมาย ไม่ได้
พัฒนาอัตลักษณ์ตัวตน เป็นสาเหตุท าให้เด็กมีพฤติกรรมต่าง ๆ ของวัยรุ่นที่ไม่พึงประสงค์ เพราะเด็ก
ไม่ได้รับการพัฒนาจากจุดนี้ เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ออกไปจากสถาบันการศึกษาแล้ว เขาจะเป็นคน
ที่หยุดนิ่ง อยู่กับโลกทัศน์เก่า ๆ พอโลกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ก็จะตามไม่ทัน และจะเป็นเหยื่อของ
การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ถูกกระท า จุดส าคัญที่สุดของการบริหารศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือ “การศึกษา
ต้องสร้างผู้น าให้ได้” ทุกคนต้องเรียนแล้วรู้จริง (Mastery Learning) ซึ่งหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลใช้
งบประมาณทางการศึกษาเกิดความสูญเปล่าปีละแสนล้านบาท ใช้เงินในการศึกษาอยู่ในกลุ่มสูง แต่
คุณภาพอยู่ในกลุ่มต่ า 
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 การศึกษาในประเทศไทยมี 4 ความท้าทายหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ คือ 1) โลกได้
เข้าสู่สังคมความรู้ (Knowledge Based Society) ผู้น าจะเป็นกลุ่มที่ใช้ความรู้มากขึ้น 2) เรื่องของ
การใช้เทคโนโลยีจะเข้ามาท างานที่ซ้ าซากจ าเจแทนคน เช่น ร้านแมคโดนัลด์ มีแนวโน้มจะเอา
พนักงานออกหมด แล้วใช้เครื่องจักรแทน เพราะฉะนั้น เราจะต้องพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่ใช้เครื่องจักร
ท าแทนไม่ได้ 3) โครงสร้างองค์กรมีลักษณะเป็นแนวราบมากข้ึน มีลักษณะกระจาย (Distribute) มาก
ขึ้น เนื่องจากการสื่อสารช่วยให้เราสามารถท างานแนวราบได้มากขึ้น เช่น บริษัท Apple Computer 
Inc. (เกิดขึ้นจากการร่วมกันก่อตั้งของ สตีฟ จ็อบส์ และ สตีฟ วอซเนียก) จะเลิกจ้างพนักงานคนไหน
ก็ตามที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง และ 4) ตลาดแรงงานมีการเชื่อมกันและมีการแข่งขันกัน
ระดับโลกมากขึ้นมีสิ่งที่เรียกว่าความเสี่ยงในระดับโลก (Global Risk) ซึ่งเราไม่สามารถใช้ส านึก
ระดับชาติในการจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ เช่น วิกฤติการเงินโลก ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องโรคภัย
ไข้เจ็บที่ไประดับโลก ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเด็กที่มีส านึกระดับโลกมาก
ขึ้น (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, 2558)  
 ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ (The National Strategic 
Plan) ส าหรับระยะ 20 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2560-2579) เป็นแผนยุทธศาสตร์ของชาติที่ได้ท าขึ้นเป็น
ครั้งแรกของประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Stability 
Prosperity Sustainability) น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาเป็นเข็มทิศน าทางภายใต้บริบทใหม่ของ
ศตวรรษที่ 21 ทิศทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Direction) ที่ส าคัญประการหนึ่งคือ ผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในด้านการศึกษาให้มีความรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 เพ่ือที่จะท าให้
องคาพยพทั้งหมดของประเทศรู้ทิศทางที่จะเดินไปสู่อนาคตเดียวกัน ซึ่งในอดีตประเทศไทยไม่เคยมี
แผนยุทธศาสตร์ชาติ มีแต่แผน 5 ปี ที่อยู่ภายใต้การดูแลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ , 2560) ประกอบกับวาระการพัฒนาของโลกภายหลัง 
พ.ศ. 2558 ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ก าหนดต่อเนื่องจากเป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ที่สิ้นสุดลงเมื่อเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 70 (The 70th Session of the United 
Nations General Assembly) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นกรอบทิศทาง
เพ่ือให้ประเทศต่าง ๆ น าไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ ในช่วงระยะเวลา 15 ปี (เดือนกันยายน 2558-
สิงหาคม 2573) และเป้าหมายประการหนึ่งของ SDGs คือมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ และ
ประเทศไทยก็ได้น า SDGs มาบูรณาการเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยเพ่ือเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง
ความรู้ การศึกษา ความช านาญในวิชาชีพด้านต่าง ๆ และภาษา เพ่ือรองรับการพัฒนา การค้า การ
ลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง มีการแข่งขันกันมากขึ้น รวมทั้งทันต่อการพัฒนาของประเทศ
เพ่ือนบ้าน ภูมิภาคอาเซียน และประชาคมโลกที่มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว (วสันต์ ชวลิตวรกุล, 2560)  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%9F_%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%9F_%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81
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 เพ่ือให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติกับภารกิจด้านการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2560) ได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ขับเคลื่อน
ภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้ รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพ่ือน า
ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง โดย
วางกรอบด าเนินงาน 4 ระยะ เฟสละ 5 ปี เน้นการขับเคลื่อนแผนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุก
ภาคส่วนได้ตระหนักถึงความส าคัญ และพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนการศึกษาชาติ 20 ปี สู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนา
การศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ (2559) และการพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็น 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การ
ปฏิบัติ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีหลักการที่ส าคัญคือ 1) ยึด “หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” 4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” และ 5) ยึด “หลักการน าไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 10 
ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญประการหนึ่งคือยุทธศาสตร์ที่ 1 “การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์” เพ่ือเตรียมคนให้มีทักษะการด ารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านักนายกรัฐมนตรี ,  2559) และ
กระทรวงศึกษาธิการได้เชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 กับแผนพัฒนา
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยมุ่งหวังให้เป็นแผนแม่บทใน
การก ากับทิศทางการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการ
พัฒนาประเทศได้ ทั้งมิติความมั่นคง มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับการศึกษาภายในประเทศที่จะสร้าง
และผลักดันให้นักเรียนไทยเติบโตขึ้นพร้อมกับทักษะศตวรรษท่ี 21 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด
ขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ที่ 16 ถนนมะลิวัลย์-ชุมแพ ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น ในการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มเปิด พ.ศ.2552 จนถึงปี พ.ศ.2559 พบว่ามีจ านวนนักเรียน
ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่วิทยาลัย ได้ขออนุญาตไว้คือ 800 คน โดยพิจารณาจากข้อมูล
จ านวนนักเรียนนักศึกษา 3 ปีย้อนหลัง (2557-2559) มีนักเรียนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ในปี
การศึกษา 2557, 2558 และ 2559 จ านวน 210, 235 และ 361 คน ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า
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จ านวนนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่เปิดวิทยาลัย มาเป็นเวลา 8 ปี ยังมีจ านวนนักเรียนนักศึกษาไม่ถึง
ครึ่งหนึ่งของเกณฑ์ที่ขออนุญาตไว้ นอกจากนี้จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือรับรอง
มาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาของ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) (2558) รอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์
ซึ่ง “ผ่าน” การประเมินระดับคุณภาพดี แต่มีตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการ
ท างาน) ระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” แสดงให้เห็นว่า นักเรียนยังขาดความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็น
ส าหรับศตวรรษที่ 21 และยังมีทักษะในวิชาชีพไม่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการอันจะ
ส่งผลต่อการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดี อีกทั้งยังสะท้อนถึงคุณภาพของการบริหาร
สถานศึกษาในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคตยังไม่มีประสิทธิภาพ  

ถือว่ามีความจ าเป็นสูงสุดและเร่งด่วนส าหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ที่ต้องพัฒนา
คุณภาพนักเรียนโดยการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนเป็นอันดับแรก เนื่องจากการ
พัฒนาดังกล่าวจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการ
ท างาน) ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น และที่ส าคัญที่สุดคือสามารถตอบสนองต่อปณิธานของผู้ก่อตั้ง/ผู้รับ
ใบอนุญาตที่ต้องการ “สร้างคนดี คนเก่ง คนเข้มแข็ง สู่สังคม” น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “เป็น
สถาบันเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ ให้ได้มาตรฐานสากล และผลิตผู้เรียนให้
เป็นก าลังส าคัญของการพัฒนาประเทศชาติ” สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และ
นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (ประยุทธ์ จันทร์โอชา , 2559) ในการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
แก้ไขปัญหาการศึกษาของประเทศไทยโดยภาพรวมในปัจจุบันซึ่งยังเป็นปัญหามาก โดยเฉพาะภาพ
สะท้อน “คุณภาพของเด็กไทย” เพ่ือเตรียมพร้อมในการพัฒนาสมรรถนะก าลังคนรองรับโลกศตวรรษ
ที่ 21 นักเรียนในวันนี้ถือว่าเป็นกลไกที่ส าคัญหนึ่งในการเดินหน้าเข้าสู่สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 

 ผู้วิจัยจึงสนใจและมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาด้านการอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกคนและทุกส่วน ซึ่งระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ผู้วิจัยเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้ตรงจุด เนื่องจากเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเน้นการพัฒนาคน ดังนั้นจึงท าให้
บุคลากรเมื่อได้ผ่านการร่วมด าเนินการวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยนี้แล้ว จะมีทัศนคติที่ดีต่อการ
พัฒนาการนักเรียนให้มีประสิทธิผล สอดคล้องกับความคิดเห็นส่วนตัวของผู้วิจัยที่เห็นว่าการแก้ปัญหา
การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนของวิทยาลัยนั้น จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือและ
การมีส่วนร่วมจากครูและผู้บริหารทุกคนในวิทยาลัย จึงจะเกิดผลส าเร็จ และเป็นวิธีการแก้ไขปัญหา
แบบยั่งยืน สอนให้ทุกคนในองค์การคิดเป็น ท าเป็น สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัว เอง โดยไม่
จ าเป็นต้องรับค าสั่งจากผู้บริหารแต่เพียงฝ่ายเดียว (บริหารแบบบนลงล่าง) เนื่องจากทุกคนได้เรียนรู้ มี
ทักษะประสบการณ์จากการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ และที่ส าคัญคือผู้วิจัย
ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในระดับตั วบุคคล กลุ่มบุคคล และ
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องค์กร และเกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาขึ้นในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุ
วานันท์ และเพ่ือน าผลการวิจัยเป็นกรณีศึกษาในการน าไปประยุกต์ใช้กับวิทยาลัยเอกชนแห่งอ่ืน ๆ ใน
ส่วนของปลายทางการจัดการศึกษาเพ่ือให้ตอบสนองต่อทิศทางใหม่ในการพัฒนาประเทศ 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยี คุ
วานันท์ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน 4 ประเด็นดังนี้ 

 ผลการด าเนินงานจากขั้นตอนการเตรียมการ การวางแผน การน าแผนไปปฏิบัติ การ
สังเกต และการสะท้อนผลใน 2 วงจร 

 ผลการเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติ 
 ผลการเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติในตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และวิทยาลัย 
 ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น (New Knowledge) จากการปฏิบัติ 
 

1.3  ค ำถำมกำรวิจัย 
 ผลการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ก าหนดเป็น

อย่างไร? การด าเนินงานนั้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่อะไร? 
 

1.4  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
1.4.1  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 

ที่มีปัญหานักเรียนยังขาดความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างานที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 และ
ยังมีทักษะในวิชาชีพไม่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการอันจะส่งผลต่อการขาดโอกาสใน
การประกอบอาชีพที่ดี อีกท้ังยังสะท้อนถึงคุณภาพของการบริหารสถานศึกษาในการเตรียมนักเรียนให้
พร้อมออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคตยังไม่มีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาตัวบ่งชี้ที่ 2 
(ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน) ให้มีคุณภาพสูงขึ้น และสามารถตอบสนองต่อ
ปณิธานของผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาตที่ต้องการ “สร้างคนดี คนเก่ง คนเข้มแข็ง สู่สังคม” น าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์  “เป็นสถาบันเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ ให้ได้
มาตรฐานสากล และผลิตผู้เรียนให้เป็นก าลังส าคัญของการพัฒนาประเทศชาติ”  

 1.4.2  ระยะเวลาในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจากขั้นตอนการเตรียมการ และ
การวางแผน การน าแผนไปปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผลใน 2 วงจร ภายในปีการศึกษา 
2560 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561  
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1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถูกต้องและตรงกันในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงก าหนดนิยามศัพท์

เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) หมายถึง 

วิธีการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Inquiry) PAR เป็นกระบวนการที่เป็นพลวัต
ส าหรับใช้ในการพัฒนาบุคคล และการพัฒนาวิชาชีพ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการ
ปฏิบัติได้มากที่สุดและดีที่สุด โดยที่นักวิจัยที่ปฏิบัติจะท าการค้นคว้า (Explore) เกี่ยวกับปัญหาในการ
ปฏิบัติ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา (Solution) ของปัญหาแต่ละอย่างนั้นให้ได้ จะ
เกิดขึ้นในประเด็นการปฏิบัติ (Practical Issue) ที่เป็นบริบทเฉพาะ (Specific) เพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่ง
วิธีการแก้ปัญหาในประเด็นนั้น ๆ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ (Kuvanant Technological College) หมายถึง วิทยาลัย
ที่เป็นกรณีศึกษา ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีสภาพปัญหา
และความต้องการ ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนด 

 ทักษะศตวรรษที่ 21 (21 st Century Skills) หมายถึง ทักษะที่จ าเป็นต่อนักเรียน
ส าหรับการใช้ชีวิตในยุคของโลกยุคดิจิทัล ประกอบด้วยทักษะศตวรรษท่ี 21 ที่นักเรียนต้องพึงมี ได้แก่ 
ทักษะ 3R’s ทักษะ 8C’s ทักษะ 2L’s และ ทักษะอ่ืน ๆ 

 ทักษะ 3R’s หมายถึง ทักษะการอ่าน (Reading Skills) ทักษะการเขียน (W’Riting 
Skills (ทักษะการเขียน) และทักษะการค านวณ (A’Rithmetic Skills) 

 ทักษะ 8C’s หมายถึง ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Skills) ทักษะการ
คิ ดส ร้ า งส รรค์ และนวั ตกร รม  ( Creativity Thinking and Innovation Skills) ทักษะการ ใช้
คอมพิวเตอร์และไอซีที (Computing and ICT Skills) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 
ทักษะความร่วมมือ (Collaboration Skills) ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career and 
Entrepreneurial Skills) ทักษะวัฒนธรรมข้ามชาติ  (Cross Cultural Skills) และ ทักษะการ
เปลี่ยนแปลง (Change Skills) 

 ทักษะ 2L’s หมายถึง ทักษะการเรียนรู้  (Learning Skills) และทักษะภาวะผู้น า 
(Leadership Skills)  

 ทักษะอ่ืน ๆ หมายถึง คุณธรรมจริยธรรม (Ethical) และความกระตือรือร้น 
(Curiously) 

 ผู้เรียน หมายถึง นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ ดังนี้ 
1.6.1  ในเชิงวิชำกำร 

  1.6.1.1  เป็นการวิจัยที่ก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ขึ้น ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม
บุคคล และระดับสถานศึกษา เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ตามหลักการเรียนรู้จากการกระท า 
(Learning by Doing) 
  1.6.1.2  เป็นการวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบัติของบุคคลและผู้เกี่ยวข้องใน
หน่วยงาน ในการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียน เป็นความรู้ใหม่ตามทัศนะของ  
Coghlan and Brannick (2007) และ James, Milenkiewcz, and Bucknam (2008) ที่กล่าวว่า 
“ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีข้อจ ากัดในการน าไปเผยแพร่หรืออ้างอิง แต่สามารถน าเอาประเด็นข้อคิด
หรือเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันหรือที่ก าลังมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได้” ดังนั้นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น
จากการวิจัยในครั้งนี้ เป็นความรู้ใหม่ในบริบทเฉพาะที่เป็นผลจากการด าเนินการวิจัยในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ ที่แม้จะมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ในวงกว้าง แต่ก็อาจน าไปเป็นกรณีศึกษาเพ่ือ
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผู้เรียน ในวิทยาลัยแห่งอ่ืน ๆ ได้ 
  1.6.1.3  นักวิจัยหรือผู้บริหารสามารถศึกษาเรียนรู้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีการวิพากษ์วิจารณ์ หรือปรับปรุงเพ่ือพัฒนารูปแบบการวิจัยให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 1.6.2  ในด้ำนกำรน ำไปใช้ 
  1.6.2.1  บุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์และผู้เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัย
ไปศึกษาทบทวนและด าเนินการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียน 
หรือด้านอ่ืน ๆ เพราะลักษณะที่ดีประการหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คือ ส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
  1.6.2.2  นักวิจัยหรือนักวิชาการ สามารถศึกษารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม เพื่อการพัฒนา ไปประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบงานวิจัยของตนเอง หรือน าเอาหลักการใหม่อ่ืน ๆ 
มาเป็นตัวสอดแทรกเพ่ือการพัฒนาได้ 
  1.6.2.3  บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งอ่ืนทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชน สามารถศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์การท าวิจัยของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ ปรับใช้ หรือเลือกใช้ ให้เหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัยของตนเองได้ 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในบทนี้จะเป็นการศึกษาเอกสารเพ่ือวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ “การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์” ซึ่ง
ผู้วิจัยได้เรียงล าดับการน าเสนอออกเป็น 5 ตอน ดังนี้คือ 1) แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมที่ใช้ในการวิจัย 2) ทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียน (21st Century Skills for Students) 3) 
การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียน 4) บริบทวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ จังหวัด
ขอนแก่น และ 5) กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย โดยมีรายละเอียดของการน าเสนอในแต่ละตอน
ดังต่อไปนี้ 

2.1  แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วมที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1.1  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) 
  2.1.1.1  ทัศนะเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
  ก่อนที่จะกล่าวถึงแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทัศนะของวิโรจน์ 
สารรัตนะ (2561) ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอน าเอาทัศนะของนักวิชาการ 6 รายที่เป็นผลจาก
การศึกษาของชยานนท์ มณเพียรจันทร์ (2554) ที่กล่าวถึงแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมเช่นเดียวกันมากล่าวถึงก่อน เพ่ือเป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงยืนยันกับแนวคิดการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ว่ามีลักษณะสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน คือ ทัศนะ
ของ Seymour-Rolls & Hughes (2000) Mills (2007) Quixley (2008) James, Milenkiewicz & 
Bucknam (2008) Creswell (2008) และ McTaggart (2010) ตามล าดับ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับอนุญาต
ในการน าเสนอเนื้อหาตามต้นฉบับเดิมที่มีปรากฏในหนังสือ “การวิจัยทางการบริหารการศึกษา : 
แนวคิดและแนวปฏิบัติ” ของวิโรจน์ สารรัตนะ (2561) ดังนี้  
  Seymour-Rolls & Hughes (2000) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
คือวิธีการสืบสวนสอบสวนร่วมกัน (Collective) โดยมีการสะท้อนผลและมองตัวเองเป็นหลัก (Self-
Reflective) เป็นการสืบสวนสอบสวนโดยผู้ที่มีส่วนร่วม (Participants) ในสถานการณ์ทางสังคม    
นั้น ๆ เพ่ือที่จะปรับปรุงการปฏิบัติทางสังคมของตนเองให้ดีขึ้น ทั้งในแง่ของความเป็นเหตุเป็นผล 
(Rationality) และในแง่ของความยุติธรรม (Justice) การวิจัยที่ใช้ PAR เป็นหลักจะประกอบด้วยการ
วิจัยใน 4 ช่วง คือ การสะท้อนผล (Reflection) การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) และ
การสังเกต (Observation) โดยในแต่ละช่วงนั้นจะพ่ึงพาซึ่งกันและกันในลักษณะของเกลียวสว่าน 
(Spiral) หรือวงจร (Cycle) ทั้ งนี้  PAR แตกต่างจากรูปแบบการวิจัยเชิ งปฏิบัติการ  (Action 
Research) แบบอ่ืน ๆ อีกด้วย เช่น Technical Action Research และ Practical Action Research 
ที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยหลักการเช่นเดียวกับ PAR โดยหลักการเหล่านี้ประกอบด้วยการมีส่วนร่วม 
(Participation) ความร่วมมือกัน (Collaborative) การเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) ความรู้ 
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(Knowledge) และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) จากทัศนะดังกล่าว เห็นได้ว่า 
วิธีการด าเนินการวิจัยในขั้นตอนแรกจะแตกต่างไปจากแนวคิดของ PAR โดยทั่วไป คือ แทนที่จะ
เริ่มต้นจากการวางแผน (Planning) แต่กลับเริ่มต้นที่การสะท้อนผล (Reflection) ก่อน เพราะเห็นว่า
กลุ่มที่จะเลือกการท าวิจัยแบบ PAR นั้น จะต้องร่วมกันนิยามหัวข้อที่เป็นสิ่งกังวลใจ (Concern) หรือ
คิดว่าเป็นปัญหาโดยผ่านการสนทนา (Discussion) และการสะท้อนผล (Reflection) ร่วมกันในกลุ่ม
เสียก่อน โดยการร่วมกันพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหาหรือสิ่งที่กังวลใจ
ร่วมกันแล้วจึงลงมือด าเนินการตามข้ันตอนของ PAR ต่อไป 
  Mills (2007) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) คือ การวิธีการ
สืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Inquiry) ซึ่ งกระท าโดยครูนักวิจัย (Teacher 
Researcher) ผู้บริหารโรงเรียน (Principal) ที่ปรึกษาของโรงเรียน (School Counselors) หรือผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่
กระท าโดยครูนั้นเป็นการกระท าที่เกิดจากตัวครูเอง โดยปราศจากการควบคุมหรือบังคับจากบุคคลอื่น 
ซึ่งมีกระบวนการในการด าเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) วินิจฉัยประเด็นที่ต้องการเน้ น (Identify an 
Area of Focus) 2) รวบรวมข้อมูล (Collect Data) 3) วิเคราะห์และตีความข้อมูลที่ได้มา (Analyze 
and Interpret Data) และ 4) ด าเนินการพัฒนาและวางแผนปฏิบัติ (Develop and Action Plan) 
ทั้งนี้ ทฤษฎีพ้ืนฐานของการวิชัยเชิงปฏิบัติการตามทัศนะของ Mills แบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎีหลักคือ  
1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษ์ (Critical Action Research) และ 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบปฏิบัติ (Practical Action Research) โดยที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษ์หรือที่รู้จักกันดีใน
อีกชื่อหนึ่งว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือ (Emancipatory/Participatory Action Research) 
เป็นการวิจัยที่อิงกับทฤษฎี Critical Theory ซึ่งมีประเด็นหลัก (Key Concepts) ในการพิจารณา 4 
ประการ คือ 1) จะต้องเป็นแบบมีส่วนร่วม (Participatory) และเป็นประชาธิปไตย (Democratic)  
2) จะต้องตอบสนองต่อสังคมและเกิดขึ้นภายในบริบทของสังคม 3) ช่วยให้ครู (นักวิจัย) สามารถท่ีจะ
ตรวจสอบแนวทางต่าง ๆ ซึ่งแต่ก่อนเคยมองว่าเป็นเรื่องปกติให้สามารถตรวจสอบได้ด้วยรูปแบบใหม่
อีกรูปแบบหนึ่งเพ่ือที่จะปรับปรุงการกระท าอย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้น และ 4) ความรู้ที่ได้จาก
กระบวนการวิจัยแบบนี้จะช่วยปลดปล่อย (Liberate) นักศึกษา ครู และผู้บริหาร รวมทั้งจะช่วยสร้าง
เสริมการเรียนรู้ การสอน และการก าหนดนโยบายอีกด้วย  
  Quixley (2008) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยพ้ืนฐาน
แล้วก็คือ การวิจัยแบบการมีส่วนร่วม (Participatory Research) ซึ่ งผลจากการค้นพบและ
ข้อเสนอแนะใหม่ ๆ ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติไม่สามารถที่จะใช้บังคับเพื่อให้คนอื่นน าไปปฏิบัติได้ทันที 
ซึ่งก็หมายความว่าผลที่ออกมานั้นจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้ถูกวิจัยทุกคนก่อนที่จะมีการน าไปใช้
ปฏิบัติ เพราะฉะนั้นผู้ถูกวิจัยจะต้องมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของการวิจัยในทุกตารางนิ้ว และจะต้องมี
มุมมองว่าการวิจัยในครั้งนี้คืองานวิจัยของเขา เพ่ือผลประโยชน์ของพวกเขา และเป็นสิ่งที่พวกเขา
สามารถที่จะมีผลกับสิ่งนั้นได้ (By Them, for Them and of Them) รวมทั้งสามารถที่จะปรับปรุง
งานวิจัยของพวกเขาให้ดีขึ้นได้อีกด้วย ซึ่งหลักการที่ส าคัญของ PAR คือ 1) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียสะท้อนผลและหาวิธีการที่จะปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นโดยเชื่อมโยงการสะท้อนผลและการ
ปฏิบัติอย่างเข้มแข็งแล้วผนวกกันให้แน่นขึ้นในลักษณะที่เป็นเอกสารและเกิดขึ้นในเวทีสาธารณะ     
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2) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการวินิจฉัยค าถาม ตอบค าถาม และ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการกระท าที่เกิดขึ้น 3) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการที่จะรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับค าถามของตัวเอง 4) เกิดการท างานในลักษณะของการร่วมมือ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนต่าง ๆ 
ให้น้อยลงกว่าเดิม และจะท าให้เกิดการแบ่งปันอ านาจกันระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด          
5) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรับผิดชอบในการวิเคราะห์อย่างวิพากษ์ การประเมิน และการ
บริหารจัดการของตัวเอง 6) สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเปิดเผย โดยการ
ทดสอบแนวคิดด้านการกระท า (ซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานก็เป็นได้) 
และ 7) มีความต่อเนื่องจนสามารถท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบค าถามหรือปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมได้ 
ในปฏิบัติการวิจัย Quixley ให้ข้อสังเกตว่า ในระหว่างวงจรของ PAR แต่ละขั้นตอน จะต้องมีการมอง
ย้อนไปข้างหลัง (Look Back) และในขณะเดียวกันก็ต้องมองไปข้างหน้า (Look Forward) ด้วยเสมอ 
เพราะในแต่ละขั้นตอนของ PAR จะมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันไปตลอด เช่น ในขั้นตอนการ
วางแผน (Planning) ก็ต้องย้อนไปดูขั้นสะท้อนผล (Reflecting) ว่าได้ข้อสรุปอะไรมาบ้างจากการ
ด าเนินงานในขั้นตอนที่ผ่านมา เพ่ือที่จะน าเอาข้อสรุปที่ได้จากการสะท้อนผลนั้นมาใช้ประกอบการ
วางแผนให้ตรงประเด็น และก็ต้องมองไปที่ขั้นปฏิบัติด้วย ว่าเมื่อมีการวางแผนตามข้อมูลที่ได้จากการ
สะท้อนผลแล้ว จะน าสิ่งที่ได้จากการวางแผนไปปฏิบัติได้อย่างไรจึงจะไม่หลงประเด็นตามแผนที่ได้วาง
ไว้ เป็นต้น 
  James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เป็นกระบวนการที่เป็นพลวัตส าหรับใช้ในการ
พัฒนาบุคคล และการพัฒนาวิชาชีพ โดยที่ PAR นั้นจะเป็นเครื่องมือที่สามารถท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
ขึ้นได้ถ้าผู้ที่น าไปใช้ เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครู และคนในชุมชน ได้ให้ความใส่ใจและร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน โดยผลลัพธ์ที่ได้จาก PAR ต่อนักการศึกษามีดังนี้คือ 1) ผู้ที่น า PAR 
ไปปฏิบัติสามารถที่จะคาดหวังว่าจะพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนได้โดยใช้การสะท้อนผลเชิง
วิพากษ์ (Critical Reflection) 2) PAR จะส่งเสริมการให้เกิดความแม่นในประเด็นที่ก าลังศึกษาอยู่ซึ่ง
จะมีผลในระยะยาวที่คาดการณ์ได้ว่าจะมีผลดีต่อความพยายามในการปฏิรูปโรงเรียนซึ่งหมายความว่า
การกระท าในลักษณะของวงจรซ้ าแล้วซ้ าเล่าจะเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นในที่สุด  3) การศึกษาโดยใช้
หลักการของ PAR จะช่วยพัฒนาความช านาญของคนในระดับท้องถิ่น และ 4) หลักการของ PAR จะ
ช่วยท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดแรงจูงใจเพ่ิมขึ้นและมีพลังในการท างานมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ขั้นแรกของการเริ่มต้น
โครงการ ตามกระบวนการของ PAR ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ (1) การวินิจฉัย (Diagnose) เป็น
การวินิจฉัยหาองค์ประกอบหรือสาเหตุของปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพเป็นอยู่เดิม  (2) การลง
มือปฏิบัติ (Act) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับสภาพความเป็นอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและ
ยกระดับสภาพความเป็นอยู่และปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น (3) การวัดผล  (Measure) เป็น
ขั้นตอนการวัดผลลัพธ์ของการกระท าและพยายามที่จะท างานเพ่ือที่จะให้ผลลัพธ์นั้นเป็นผลดีต่อ
ผู้เรียน (4) การสะท้อนผล (Reflection) เป็นขั้นตอนการสะท้อนผลของกระบวนการด าเนินงานและ
การระดมสมองเกี่ยวกับสถานการณ์และขั้นตอนที่เพ่ิมขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) คน
อ่ืน ๆ 



12 

  Creswell (2008) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นการวิจัย
ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการปฏิบัติได้มากท่ีสุดและดีที่สุด โดยที่นักวิจัยที่ปฏิบัติจะ
ท าการค้นคว้า (Explore) เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะพัฒนาวิธีการ
แก้ปัญหา (Solution) ของปัญหาแต่ละอย่างนั้นให้ได้ โดยที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นจะมีความ
คล้ายคลึงกันกับวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) นั่นเพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จะอาศัยการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการเชิงปริมาณ หรือใช้วิธีการเชิงคุณภาพ หรืออาจใช้วิธีการทั้งสอง
วิธีรวมเข้าด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตามการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะมีความแตกต่างออกไปจากวิธีการวิ จัย
แบบผสม เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะเกิดขึ้นในประเด็นการปฏิบัติ (Practical Issue) ที่เป็น
บริบทเฉพาะ (Specific) เพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาในประเด็นนั้น ๆ ดังนั้นการออกแบบการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการจึงเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ (Systematic) ซึ่งถูกกระท าโดยครูหรือบุคคลอ่ืน ๆ 
ในวงการศึกษาเพ่ือที่จะท าการรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาวิถีทางของการท างานภายในบริบท
ทางการศึกษาซึ่งเป็นบริบทเฉพาะตัว รวมทั้งเพ่ือที่จะพัฒนาแนวทางการสอนของครูและพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ Creswell ยังกล่าวว่าพัฒนาการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เห็นได้
ชัดเจนจะมีอยู่ 3 ช่วง (Stage) ด้วยกันคือ ช่วงแรกจะเป็นการวินิจฉัยกระบวนการเพ่ือที่จะเผชิญหน้า
กับประเด็นทางสังคมในบางประเด็น ช่วงที่สองจะเป็นการย้อนมองการปฏิบัติของตนเอง และมีความ
จ าเป็นที่จะให้ผู้ปฏิบัติ เช่น ครู ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือที่จะให้เขาได้แก้ปัญหาของตนเอง และช่วงที่
สามเป็นการน าเสนอแนวทางของวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นแนวทางที่ท าให้กลุ่ม
ต่าง ๆ เกิดความรับผิดชอบในการปลดปล่อยตนเอง (Own Emancipatory) และเปลี่ยนแปลงตนเอง 
(Own Change) ทั้งนี้ Creswell จะใช้ค าว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research: PAR) เพ่ือที่จะยกย่องและยอมรับในลักษณะที่เป็นธรรมชาติของการมีส่วนร่วม 
(Collaborative Nature) ในการสืบสวนสอบสวน (Inquiry) ตามแนวทางนี้  
  Creswell ได้สรุปประเด็นหลักในเรื่องของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่มี
ความโดดเด่นไว้ 6 ประการคือ 1) เป็นกระบวนการทางสังคม (Social Process) ซึ่งนักวิจัยมีเจตนาที่
จะค้นหาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับคนอื่น ๆ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือที่จะท าความเข้าใจว่า
ความสัมพันธ์กันในสังคมนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและสามารถที่จะมีผลกระทบต่อคนแต่ละคนในสังคมนั้น
ได้อย่างไร 2) เป็นการสืบสวนสอบสวนที่เน้นการมีส่วนร่วม (Participatory) หมายความว่าแต่ละคน
จะเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ตนท าแล้วเสนอความรู้และความคิดเห็นไปสู่บุคคลอ่ืน รวมทั้งผลักดันให้เกิด
การกระท าร่วมกัน 3) เป็นการวิจัยที่ ใช้หลักของการปฏิบัติ (Practical) และใช้ความร่วมมือ 
(Collaborative) เพราะการวิจัยจะมีความสมบูรณ์ต้องเกิดจากการกระท าของผู้ที่เกี่ยวข้อง  มีการ
ปฏิบัติเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชน หรือสร้างความรู้ให้กับองค์การทางสังคม เพ่ือลดความไม่สมเหตุสมผล 
ความล้มเหลว และความไม่ยุติธรรม ในการปฏิบัติ หรือจากปฏิสัมพันธ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ 4) เป็น
กระบวนการที่ท าให้เกิดการปลดปล่อย (Emancipatory) นั่นคือในการด าเนินงานจะไม่มีการบีบ
บังคับ โดยที่ทุกคนจะมีอิสระจากกฎเกณฑ์ที่ไม่มีเหตุผลและโครงสร้างที่ไม่ยุติธรรมซึ่งเป็นข้อจ ากัดใน
การพัฒนาตนเอง 5) เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งของ PAR คือเพ่ือที่จะช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถที่จะ
ปลดปล่อยตนเองออกจากสภาพการที่ถูกบีบบังคับที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อ (Media) ภาษา 
(Language) กระบวนการท างาน (Work Procedures) และในความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจที่มีอยู่ใน
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บริบทของการศึกษา 6) เป็นเรื่องของการทบทวนตนเอง (Recursive/Reflective/Dialectical) และ
จะเน้นที่การสร้างความเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติ นั่นเพราะลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมจะสามารถเกิดขึ้นซ้ า ๆ กันได้อีกโดยการพิจารณาผลที่สะท้อนกลับและเหตุผลที่เหมาะสม 
เพราะเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ 
  McTaggart (2010) เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งที่ได้เสนอสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อ 
16 ประการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (16 Tenets of Participatory Action 
Research) ที่นักวิจัยควรต้องค านึงถึงดังนี้คือ 1) เป็นวิธีการ ในการพัฒนาการปฏิบัติของสังคมโดย
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของสังคมนั้น ๆ 2) เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Authentic 
Participation) 3) เป็นความร่วมมือกัน (Collaborative) 4) ท าให้เกิดชุมชนที่สามารถวิเคราะห์
ตนเองได้ (Self-Critical Communities) 5) เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (Systematic 
Learning Process) 6) ท าให้คนมีส่วนร่วมในการที่จะคิดค้นทฤษฎีเกี่ยวกับการกระท าของพวกเขา
เอง 7) ต้องการให้คนได้ทดสอบการปฏิบัติ(Practices) ทดสอบแนวคิด (Ideas) และข้อสมมติฐาน 
(Assumptions) ที่ เกี่ยวข้องกับสถาบันหรือชุมชนของเขา 8) เกี่ยวข้องกับการจดบันทึกข้อมูล 
(Keeping Records) 9) ต้องการให้ผู้มีส่วนร่วม (Participants) พยายามมองประสบการณ์ของตนเอง
อย่างเป็นรูปธรรม (Objectify) 10) เป็นกระบวนการทางการเมืองอย่างหนึ่ง (Political Process)  
11) ประกอบการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Analysis) 12) เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ (Starts Small) 
13) เริ่มต้นจากวงจรเล็ก ๆ (Small Cycles) 14) เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มเล็ก ๆ (Small Groups) 
หลาย ๆ กลุ่มที่มีปัญหาหรือความต้องการร่วมกัน  15) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมได้ร่วมกันสร้าง
ฐานข้อมูลขึ้นมา (Build Record) และ 16) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วม (Participant) สามารถที่จะ
แสดงความถูกต้องของการกระท า(Demonstrate Evidence) ของพวกเขาอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
  McTaggart ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research: AR) มีความ
ครอบคลุมถึงแนวทางที่หลากหลายของวิธีการในการสืบสวนสอบสวน แต่ในทุก ๆ แนวทางจะมี
ประเด็นหนึ่งที่คล้ายคลึงกันคือจะเป็นแนวทางเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติทางสังคม ซึ่งถ้าเรามอง
ในภาพรวมเกี่ยวกับแนวทางของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแล้ว เราอาจจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งกว่าเดิมว่า
ผลลัพธ์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแบบวิพากษ์ (Critical Participatory Action 
Research) ประกอบด้วย 4 ประการคือ 1) เสนอแนวทาง (Provide a Way) ในการตีความเกี่ยวกับ
การสืบสวนสอบสวนทางสังคมอย่างหลากหลาย 2) แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เราสามารถจะปฏิบัติได้
โดยการใช้แนวคิดที่มาจากทฤษฎีเชิงวิพากษ์ 3) แสดงให้เห็นว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นอาจจะถูก
มองว่าเป็นแนวทางปฏิบัติทางสังคมเพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมได้ 4) ใช้ตัวอย่างจาก
กรณีศึกษาใหม่ ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือที่จะยกตัวอย่างว่าจะน าแนวคิดของสภาพแวดล้อม
สาธารณะมาใช้ในการตรวจสอบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในทางปฏิบัติได้อย่างไร และเพ่ือที่จะท าให้เรา
เข้าใจได้ว่าในการปฏิบัตินั้นจะท าอย่างไรจึงจะท าให้เรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัตินั้นจะ
เกิดข้ึนอีก จากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ที่
เป็นวงจรของการวางแผน (Planning) การลงมือปฏิบัติ (Acting) การสังเกต (Observing) และการ
สะท้อนผล (Reflecting) และมีการเริ่มต้นวางแผนใหม่ในลักษณะที่เป็นวงจรต่อเนื่อง (Successive 
Cycle) ของการปรับปรุง โดยการใช้แนวทางที่เป็นระเบียบเพ่ือที่จะท าให้พวกเขามีความสอดคล้อง 
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(Coherent) มีความยุติธรรม (Just) มีเหตุมีผล (Rational) มีความรอบรู้ (Informed) มีความพึง
พอใจ (Satisfying) และมีความยั่งยืน (Sustainable) เพ่ิมมากข้ึน 
  2.1.1.2  กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้ในการวิจัย 
  การน าเสนอแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR) ที่ใช้ในการวิจัยนี้ เพ่ือหลีกเลี่ยงการน าเสนอเนื้อหาที่อาจผิดเพ้ียนไปจากเจตนารมณ์
ของผู้เขียน ผู้วิจัยได้รับอนุญาตให้น าเสนอเนื้อหาตามต้นฉบับที่ปรากฏในหนังสือ “การวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา: แนวคิดและแนวปฏิบัติ” ของผู้เขียน คือ วิโรจน์ สารรัตนะ แล้ว โดยวิโรจน์ สาร
รัตนะ (2561) ได้กล่าวถึงการวิจัยในปัจจุบันว่าจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) การวิจัยเชิง
ปริมาณ อิงกับปรัชญาปฏิฐานนิยมหรือประจักษ์นิยม (Positivism/Empiricism) เน้นการศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของตัวแปร 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ อิงกับปรัชญาก าหนดนิยมหรือ
ปรากฏการณ์นิยม (Constructivism/ Phenomenologicalism) เน้นการศึกษาเชิงพรรณนาเพ่ือท า
ความเข้าใจในสิ่งที่เป็นอยู่และความหมายของสิ่งนั้น 3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ อิงกับทฤษฎีสังคมเชิง
วิพากษ์ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) ที่
เชื่อเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระท า และการส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในทางบวก การมีอ านาจในการตัดสินใจถึงสิ่งที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลง
และไม่เปลี่ยนแปลง การเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่ก่อนกับสารสนเทศที่ได้รับใหม่ การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ การตั้งค าถามและการแสวงหาค าตอบอย่างเป็นระบบ 
ตลอดจนใช้วิธีการพรรณนาถึงสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้น และท าความเข้าใจผลการใช้ตัวสอดแทรกทาง
การศึกษา 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีการพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1952 โดย
นักวิชาการชื่อ Lewin ตามด้วยนักวิชาการคนอ่ืน ๆ อีกหลายท่านในระยะต่อมา เช่น Kolb ในปี ค.ศ.  
1984 และ Carr and Kemmis ในปี ค.ศ. 1986 เป็นต้น ในกรณีของ Carr and Kemmis (1992) ได้
จ าแนกการวิจัยเชิงปฏิบัติการออกเป็นสามระดับ คือ 1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค 
(Technical Action Research) มีแนวคิดที่ส าคัญ คือ ผู้วิจัยท าตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
(Outside Expert) ที่น าแนวคิด แผนงานหรือโครงการที่ตนเองคิดหรือจัดท าขึ้นไปให้ผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้
ปฏิบัติ 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ (Practical Action Research) มีแนวคิดที่ส าคัญ คือ 
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมกับผู้ร่วมวิจัยมากขึ้น ไม่น าเอาแนวคิด แผนงาน หรือโครงการของตนไปให้ปฏิบัติตาม
แบบแรก แต่จะท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้กระตุ้น ตั้งประเด็น และก ากับให้มีการร่วมกันคิด ปฏิบัติ 
สังเกตผล และสะท้อนผล 3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบอิสระ (Emancipatory Action Research) 
มีแนวคิดที่ส าคัญ คือ ผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยในลักษณะเป็นความร่วมมือ 
(Collaboration) ที่ต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกัน (Equally) ในการร่วมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล และ
สะท้อนผล เป็นการวิจัยในความหมายเดียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า พาร์ (PAR) เป็นชื่อที่นักวิชาการส่วนใหญ่นิยมเรียกกันใน
ปัจจุบัน 
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  วิโรจน์ สารรัตนะ (2561) ได้กล่าวว่า มีข้อวิพากษ์เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
เทคนิค (Technical Action Research) ว่าเป็นการวิจัยแบบบนลงล่าง (Top-Down) ที่ผู้ร่วมวิจัยมี
ลักษณะเป็นผู้ถูกกระท าหรือเป็นผู้ตาม (Passive/Follower) เป็นรูปแบบที่มีความเป็นอ านาจนิยม 
เปรียบเทียบได้กับการบริหารที่ใช้ทฤษฎี X หรือทฤษฎี Immaturity Organization หรือทฤษฎี 
System 1 หรือหากเปรียบเทียบกับทฤษฎีภาวะผู้น า ก็เปรียบเทียบได้กับการใช้ภาวะผู้น าแบบยึด
ผู้บริหารเป็นศูนย์กลาง (Boss Centered) แบบก ากับ (Telling) แบบชี้น า (Directing) แบบควบคุม 
(Control) หรือแบบมุ่งงาน (Job Centered) เป็นต้น มีลักษณะเป็นวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On 
Them) ส่วนใหญ่มีจุดมุ่ งหมายเพ่ือการท าความเข้าใจ (Understanding) หรือเพ่ือหาความรู้ 
(Knowing) ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ โดยผู้วิจัยมีบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ด าเนินการ
วิจัยกับกลุ่มผู้ถูกวิจัย เมื่อได้รับค าตอบแล้วผู้วิจัยก็จะจากไป ทิ้งให้ปัญหาต่าง ๆ ยังคงปรากฏอยู่ ชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้ถูกวิจัยยังคงเป็นเช่นเดิม ไม่ได้รับประโยชน์หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากการ
วิจัยนั้น ในทางตรงกันข้าม ผู้วิจัยกลับได้ประโยชน์ เช่น ความก้าวหน้าทางอาชีพ ผลตอบแทน และ
ความมีชื่อเสียง เป็นต้น หากน าไปเปรียบเทียบกับลักษณะการบริหารในหน่วยงานราชการ การวิจัย
ดังกล่าวดูจะคล้ายคลึงกับลักษณะการบริหารที่ใช้กันอยู่มากในระยะที่ผ่านมา โดยเฉพาะในประเด็นที่
ผู้บริหารแสดงตนเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้รู้ดี แสดงบทบาทเป็นผู้ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ 
ตลอดจนวิธีการในการจัดการ ในลักษณะเป็นอาหารส าเร็จรูปให้ผู้ปฏิบัติน าไปปฏิบัติ ซึ่งผลจากการ
บริหารเช่นนั้น มีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันว่า ก่อให้เกิดสภาพการเลี้ยงไม่โตของผู้ปฏิบัติ ท าให้ขาด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขาดความกระตือรือร้น และขาดความจริงจังในการปฏิบัติงาน อันเนื่องจาก
ที่ต้องคอยรับแต่ค าสั่ง หรือต้องพ่ึงพาความคิดเห็นของผู้ที่อยู่เหนือกว่าอยู่เสมอ ส่งผลให้การบริหาร
นั้นขาดความยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากหลายโครงการต้องยุติลงเมื่อผู้บริหารเปลี่ยนไป 
 จากข้อวิพากษ์ในทางลบที่มีต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค (Technical Action 
Research) ท าให้นักวิจัยให้ความสนใจต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) มากขึ้น เพราะเป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน (Bottom-Up) ที่ทั้งผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัย ต่างมีความเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติ จึงมีความเป็นประชาธิปไตยสูง 
ต่างฝ่ายต่างแสดงบทบาทในการเป็นผู้กระท าหรือเป็นผู้น า (Active/Leader) ซึ่ งหากน าไป
เปรียบเทียบกับการใช้ทฤษฎีเพ่ือการบริหาร ก็เปรียบเทียบได้กับการใช้ทฤษฎี Y หรือทฤษฎี 
Maturity Organization หรือทฤษฎี System 4 หรือหากเปรียบเทียบกับทฤษฎีภาวะผู้น า ก็
เปรียบเทียบได้กับการใช้ภาวะผู้น าแบบยึดผู้ปฏิบัติเป็นศูนย์กลาง (Practitioner Centered) แบบมี
ส่วนร่วม (Participating) แบบมอบอ านาจ (Delegating) แบบเป็นเพ่ือนร่วมงาน (Colleague) หรือ
แบบมุ่งคน (Employee Centered) เป็นต้น  
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ผู้ถูกวิจัยเปลี่ยน
บทบาทจากการเป็นผู้ถูกกระท า (Passive) เป็นผู้กระท า (Active) หรือผู้ร่วมกระท า (Participant) 
หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On Them) เป็นการวิจัยโดยพวกเขาและเพ่ือพวกเขา (By 
Them and for Them) กล่าวคือ ผู้ถูกวิจัยจะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เป็นทั้งผู้ตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติ 
และผู้ได้รับผลจากการปฏิบัตินั้น นอกจากนั้นบทบาทของผู้วิจัยก็เปลี่ยนไปด้วย จากการเป็น
ผู้ เชี่ ยวชาญหรือผู้ รู้ดีจากภายนอก (Outside Expert) ก็กลายเป็นผู้ ร่วมวิจัยที่ เสมอภาคกัน 
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นอกจากนั้นการวิจัยก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพ่ือท าความเข้าใจหรือเพ่ือหาความรู้ในปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เท่านั้น แต่จะต้องมีการปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึง
ประสงค์ด้วย และคาดหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่
ท าจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนนั้น 
 ในทางปฏิบัติ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นทั้งการท าวิจัย การบริหาร การ
พัฒนา และการท างานเพ่ือการแก้ปัญหาในเวลาเดียวกัน โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะร่วมกันวิเคราะห์
สภาพการณ์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงก าหนดแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่พึง
ประสงค์ มีการก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์นั้น แล้วน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
ในช่วงการปฏิบัติงานตามแผน ก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุง
แก้ไขเป็นระยะ ๆ และเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แล้วมี
ข้อมูลย้อนกลับ จากลักษณะดังกล่าว จึงมีความคล้ายคลึงกับวงจรทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร/การ
พัฒนา/การท างานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 4 ขั้นตอนคือ 1) การวางแผนร่วม 
(Shared Planning) 2) การน าแผนสู่การปฏิบัติร่วม  (Shared Acting/ Implementing) 3) การ
ติดตามผลร่วม  (Shared Observing/Monitoring/Evaluating) 4) การมีข้อมูลย้อนกลับร่วม
(Shared Reflecting /Feedback) เพ่ือเข้าสู่วงจรการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ อีก  
 นอกจากนั้น วิโรจน์ สารรัตนะ ยังได้ศึกษาแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Technology Development: PTD) เป็นบทความแปลโดย วาทิต จันทสุริยะวงศ์
เรื่อง “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม” ตีพิมพ์ในวารสารสังคม
พัฒนาฉบับที่ 6 หน้า 49-57 และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน พัฒนาขึ้นโดย กาญจนา 
แก้วเทพ เขียนเป็นบทความชื่อ “การท างานพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน: คืออะไรและท าอย่างไร” 
ตีพิมพ์ในวารสารสังคมพัฒนา ฉบับที่ 1-2 หน้า 14-35 เพราะเห็นว่า มีหลักการคล้ายคลึงกับการวิจัย
เชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือน าไปสู่การท าความเข้าใจ
ในแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนี้ 
 กรณี แ รก  ก าร พั ฒ น าเท ค โน โลยี แบ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม  (Participatory Technology 
Development: PTD) เป็นกลยุทธ์การพัฒนาที่เน้นการช่วยเร้าให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มุ่ง
ชักน าให้การพัฒนาและการดัดแปลงเทคโนโลยีเกิดขึ้นในหมู่ประชาชนเอง โดยอาศัยกระบวนการจัด
ระเบียบชุมชน (อาจเป็นเมืองหรือชนบท) บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า เทคโนโลยีจะต้องมีวิวัฒนาการอัน
เนื่องมาจากการทดลองและตัดสินใจด้วยตัวของประชาชนเองว่าเทคโนโลยีชนิดใดที่เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของพวกเขาอย่างแท้จริง การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมจึงมี
จุดมุ่งหมายที่จะยกระดับจิตส านึกแห่งการวิเคราะห์วิจารณ์ของชุมชนต่อเทคนิควิทยาการใด ๆ ที่ด ารง
อยู่ ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับพวกเขาหรือไม่ มีพลังความสามารถที่จะพัฒนาหรือคิดค้น
ดัดแปลงเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเองอย่างไร โดยอาศัยกระบวนการทดลอง 4 ประการ คือ 1) พยายาม
ดัดแปลงเทคโนโลยีที่มีอยู่ ซึ่งไม่ค่อยเหมาะสมสอดคล้อง ให้กลายเป็นสิ่งที่เหมาะสมใช้การได้จริง 
(หรือท าให้กะทัดรัดลง) 2) พิทักษ์เทคโนโลยีดั้งเดิมของท้องถิ่น คิดค้นและปรับปรุงให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
3) ทดสอบเทคโนโลยีที่ได้ชื่อว่ามีความเหมาะสมส าหรับที่อ่ืน ๆ มาแล้ว ทั้งนี้จะได้วัดคุณประโยชน์ว่า
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มีความเหมาะสมกับชุมชนหรือไม่ 4) ใช้การประชุมถกเถียงความรู้ทางด้านเทคนิค ให้การขยาย
ความคิด และเพ่ิมพูนจิตส านึกแห่งการวิเคราะห์วิจารณ์  
 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมจะท าให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้มากขึ้น ลดการพ่ึงพาจาก
ภายนอกลง ก่อให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาและดัดแปลง ให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมขึ้น 
โดยอาจขจัดแบบที่ไม่เข้าท่าทั้งหลายให้หมดไป ซึ่งแบบที่ไม่เข้าท่านั้น บางครั้งก็อาจเป็นเทคโนโลยี
ดั้งเดิมของชุมชนเองหรือที่น าเข้ามาจากที่อ่ืน ส าหรับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมนี้ 
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการแจกแจงชี้ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา     
2) ขั้นตอนการรวบรวมแนวการแก้ปัญหาที่ชุมชนรับรู้หรือคิดได้ทั้งหมดมาจัดวางเปรียบเทียบและ
แนะน าเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่พอเป็นไปได้ส าหรับการแก้ปัญหามาให้ลองเปรียบเทียบดูด้วย แม้อาจจะ
ไม่ใช่เทคโนโลยีที่มาจากประสบการณ์ของชุมชนเองก็ตาม 3) ขั้นตอนการกระตุ้นให้เกิดการทดลองใน
แนวการแก้ปัญหาที่ชุมชนเลือกสรรเอง 4) ขั้นตอนการอ านวยความสะดวกให้กับกระบวนการทดลอง 
5) ขั้นตอนการประเมินผล 6) ขั้นตอนวางแผนใหม่ส าหรับการน าเทคโนโลยีไปใช้งานจริง ๆ (โดยเริ่ม
จากขั้นตอนที่ 2 มาตามล าดับ แต่ถ้าการทดลองปรากฏผลออกมาว่าเทคโนโลยีประเภทนั้น ๆ ใช้การ
ไม่ได้ ก็ให้กลับไปเริ่มต้นใหม่ที่ข้ันตอนที่ 1 หรือ 2 แล้วแต่กรณี)  
 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม นักพัฒนา (อาจหมายถึง ครู พัฒนากร หรืออ่ืน ๆ) 
จะต้องตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องผนวกตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ตนเองท างานด้วย
อย่างเต็มที่เพ่ือท าความคุ้นเคย จนมีฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน จะต้องคอยดูดซับกับชุมชน 
ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความต้องการ ความใฝ่ฝันทะเยอทะยาน ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ 
ของชุมชน และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเก่ียวพันโดยตรงกับงานที่จะต้องท าให้กับชุมชนนั้น ในแต่ละ
ขั้นตอนนั้นนักพัฒนามีบทบาทดังนี้ คือ ขั้นตอนที่ 1 คือ การแจกแจงชี้ปัญหา นักพัฒนาต้องเก็บ
รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาหลัก ๆ ที่ชุมชนเผชิญอยู่ เป็นปัญหาที่สามารถน าเทคโนโลยีมา
แก้ไขได้ โดยประเด็นปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นจะถูกน ามาแจกแจงเพ่ือเปรียบเทียบกัน หากประเด็นใดที่
เห็นว่ามีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในชุมชนก็จะถือเป็นประเด็นปัญหาส าคัญ จากนั้นค่อยค้นหา
ประเด็นปัญหาส าคัญรองลงไป ขั้นตอนที่ 2 นักพัฒนาต้องพยายามรวบรวมแนวทางการแก้ปัญหาที่
เป็นไปได้ทั้งหมดเท่าที่ผู้คนในชุมชนได้สืบทอดหรือรับรู้กันมา ซึ่งอาจได้มาจากการสนทนาในวงเล็ก 
โดยให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็
เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ใน
ระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน จะ
ปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ เมื่อ
เสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เห็นว่าเหมาะสม
กับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง ขั้นตอนที่ 3 นักพัฒนาต้องกระตุ้นให้มีการทดลองปฏิบัติตามทางเลือก
ที่ชุมชนเลือกนั้น โดยพยายามชักจูงชาวบ้านที่ให้ความสนใจมาพบปะหารือกันอย่างเป็นการเป็นงาน 
เพ่ือร่วมกันวางแผนในรายละเอียดของการทดลอง มีการแบ่งงานความรับผิดชอบออกไป เพ่ือให้การ
ทดลองปรากฏผลในช่วงการทดลองปฏิบัติ นักพัฒนาต้องคอยอ านวยความสะดวกให้กับชุมชนตาม
ขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนที่ 4 นักพัฒนาต้องพยายามท าให้การทดลองด าเนินไปอย่างถูกต้องตาม
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หลักการที่ร่วมกันวางไว้ แต่พยายามหลีกเลี่ยงการให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้อย่างง่าย ๆ หรือ
ส าเร็จรูปเกินไป ตราบใดที่การทดลองด าเนินต่อไปได้ นักพัฒนาคอยให้ก าลังใจและกระตุ้นให้เกิดการ
ประดิษฐ์คิดค้นที่สอดคล้องและปฏิบัติได้จริง ขณะเดียว กันก็บันทึกผลทั้ งหมดไว้ให้เป็นระบบ
ประมวลผลขึ้นมาอย่างง่าย ๆ เพ่ือให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์หาปัญหาใน
ประเด็นต่าง ๆ อันจะน าไปสู่ขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล ซึ่งโดยมากแล้วจะถือเกณฑ์
ด้านความคุ้มค่าจากการลงทุนเป็นหลัก ว่าแนวทางใดใช้ทุนน้อยกว่า แต่ ให้ประโยชน์มากกว่าและ
คุ้มค่ากว่า เช่น การขุดบ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็กให้รายได้ดีกว่าบ่อปลาขนาดใหญ่ที่ท าด้วยอิฐโบกซิเมนต์
เมื่อเปรียบเทียบกับทุนที่ลงไปแล้ว เป็นต้น เมื่อการทดลองประสบผลส าเร็จ ชาวบ้านมีความพร้อม
และตัดสินใจที่จะน าไปใช้จริงก็จ าเป็นต้องอาศัยการวางแผนใหม่อย่างรอบคอบ ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยดี ระหว่างการด าเนินงานก็ส่งเสริมให้มีการประชุมถกเถียงกันอยู่เป็น    
ระยะ ๆ เพ่ือท าให้เทคโนโลยีที่น าไปใช้นั้นได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีก จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
ป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดโดยคนกลุ่มน้อย 
 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม มีข้อควรค านึงถึงดังต่อไปนี้ คือ 1) ปัจจัยด้านการ
สะท้อนกลับของปัญหาจากการด าเนินงาน (Action-Reflection) ซึ่งจัดในรูปของการถกเถียงอภิปราย
กันเป็นวาระพิเศษหลังจากการด าเนินงานในขั้นตอนหนึ่ง ๆ เสร็จสิ้นลง กิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนา
ความสามารถของชุมชนให้เกิดความคิดรวบยอด รู้จักจับกฎเกณฑ์ทางทฤษฎีจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ด าเนินกันมาเกิดการอธิบายตีความปรากฏการณ์ด้านต่าง ๆ ด้วยเหตุด้วยผล มีโอกาสพูดกันถึงสิ่งที่อยู่
ในใจของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ วิถีชีวิต ความเชื่อ ความกลัว รวมทั้งความรับรู้ ที่อาจเพ่ิมพูน
ขึ้นหรือชะงักงันจนต้องเก็บไปไตร่ตรองในใจ ตลอดจนการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นสนับสนุนคล้อย
ตามกันหรือขัดแย้งกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้ชุมชนเข้าใจถึงภาวะแห่งการรวมพลังท างานของกลุ่ม 
เกิดการตระหนักถึงสิ่งใดที่ควรสนับสนุน สิ่งใดที่ควรคัดค้าน การมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันหลัง
การด าเนินกิจกรรมหนึ่ง ๆ จะช่วยพัฒนาทัศนคติและค่านิยมของชุมชนในด้านความเชื่อมั่นในตนเอง
ให้สูงขึ้น ช่วยลดความคิดที่จะพ่ึงพาจากภายนอกให้น้อยลง ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น จะเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนรู้ถึงเครื่องมือที่จะน ามาใช้แก้ปัญหาใด ๆ ก่อให้เกิดพลังแห่งความสามารถที่จะแก้ปัญหา
ได้ด้วยตนเอง 2) การประชุมถกเถียงอภิปรายกันของชุมชน อาจได้ผลสรุปว่า เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมมี
ความเหมาะสมหรือไม่ เทคโนโลยีที่น าเข้ามาจากท่ีอ่ืนมีความเหมาะสมหรือไม่ แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาและการตัดสินใจของชุมชน ซึ่งจะมีผลท าให้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับชุมชนถูกยกเลิก
ไปในที่สุด หากเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็จะได้รับการยอมรับและถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวางเรื่อยไป 
นั่นคือ ถ้ายิ่งท าให้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนเกิดขึ้นได้มากเท่าใด ก็จะท าให้เทคโนโลยีที่ไม่
เหมาะสมถูกขจัดออกไปมากเท่านั้น 3) บทบาทของนักพัฒนามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง หาก
นักพัฒนานั้นอยู่ภายใต้การครอบง าของแนวความคิดแบบราชการ หรือการรับใช้ผลประโยชน์ของชน
ชั้นน า ซึ่งมีลักษณะยัดเหยียด ครอบง า และการให้บริการทางความรู้ต่อชุมชนมากกว่าการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอย่างเสมอภาคกัน อาจจะน าไปสู่การเผยแพร่เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมออกไปโดยไม่ตั้งใจ
ได้ เพราะชาวบ้านมีแนวโน้มที่จะเชื่อฟังนักพัฒนาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ดังนั้น นักพัฒนาจะต้องท าตัวให้
มีบทบาทเป็น "ตัวกระตุ้น" ให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง ช่วยขจัดลดทอนอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของชุมชน และหนุนช่วยทางความคิดสร้างสรรค์ที่มีความเป็นไปได้ต่าง ๆ ในการมีส่วน
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ร่วมกับชาวบ้านนั้น นักพัฒนาจะต้องให้ความสนใจต่อการตัดสินใจของชุมชนว่า เป็นการตัดสินใจตาม
ความรู้สึกของอารมณ์หรือไม่ เพราะบ่อยครั้งที่สิ่งที่ชุมชนต้องการนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ต้องการตาม
ความรู้สึกเท่านั้น (Felt Need) มิใช่สิ่งที่ต้องการที่แท้จริง (Real Need) ดังนั้นนักพัฒนาจะต้องคอย
กระตุ้นให้ชุมชนขบคิดอยู่เสมอว่า ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร อยากได้อะไร 
 กรณีที่สอง การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน ตามทัศนะของ กาญจนา แก้วเทพ ได้ให้
แนวคิดที่น่าสนใจว่า "จะไม่น าเสนอว่าเราคือค าตอบทุกอย่างในการแก้ปัญหาของการพัฒนา " หรือ 
"เราคือถนนเส้นเดียวที่ตัดตรงไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จในการพัฒนา" จากแนวคิดดังกล่าว ท าให้
กรอบความคิดและความเชื่อพ้ืนฐานบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาเปลี่ยนไป คือ เดิมเมื่อนักพัฒนา
เข้าไปในหมู่บ้าน สิ่งที่นักพัฒนามีอยู่ในสมองคือ หมู่บ้านที่เราก าลังเข้าไปก าลังมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาความยากจน ขาดข้าว มีหนี้สิน ความเจ็บป่วย แล้วก็จะมีค าถามว่า ชาวบ้านมีปัญหาอะไร แล้ว
ก็จะเสนอวิธีการและรูปแบบการแก้ปัญหาให้ เช่น หากขาดข้าวก็เสนอให้ตั้งธนาคารข้าว เป็นต้น ก็จะ
เปลี่ยนไปเป็นการตั้งค าถามว่าหมู่บ้านมีปัญหาอะไร เคยแก้ปัญหานั้นอย่างไร มีเงื่อนไขหรือเพราะเหตุ
ใดจึงท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้อย่างเต็มที่ ชาวบ้านมีอะไรอยู่บ้างแล้วในวัฒนธรรมชุมชนที่มีอยู่ 
และจะเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ซึ่งหากเปรียบเทียบกันแล้วแนวคิดเดิมดูเหมือนจะเชื่อว่า
ชาวบ้านมีแต่ด้านที่เป็นปัญหาเท่านั้น ส่วนด้านที่เป็นวิธีแก้ปัญหานั้นว่างเปล่า ต้องน าเอาจากข้างนอก
เข้าไป ส่วนแนวคิดใหม่นั้น เชื่อว่าในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไม่ว่างเปล่า ในนั้นบรรจุด้วยพลัง
ความสามารถ พลังภูมิปัญญา พลังสร้างสรรค์ที่จะแก้ปัญหาชุมชน  
 การพัฒนาชนบทแบบวัฒนธรรมชุมชนต้องค านึงถึงการพัฒนาจากล่างขึ้นบน (Bottom-
Up) ซึ่งตรงข้ามกับการพัฒนาแบบบนลงล่าง (Top-Down) แต่ลักษณะการพัฒนาแบบล่างขึ้นบนนั้น
มีหลายมิติ คือ มิติแรก เริ่มด้วยความต้องการว่าจะพัฒนาอะไรนั้นจะต้องถูกก าหนดมาจากฝ่ายของ
ชาวบ้านเอง โดยนักพัฒนาไม่จ าเป็นต้องเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าว่าทุกหมู่บ้านต้องมีปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ต้องท าธนาคารข้าวหรือธนาคารปุ๋ย หากหมู่บ้านใดมีความสนใจที่จะรวมกลุ่มกันเพ่ือรื้อฟ้ืน
ธรรมเนียมประเพณีของตนก็ต้องเริ่มต้นจากความต้องการอันนั้น เพราะล าดับความต้องการบ่งบอกถึง
ระดับความส าคัญของสิ่งที่ชาวบ้านปรารถนาอย่างแท้จริง ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็ได้ มิติ
ที่สอง การก าหนดรูปแบบวิธีการในการตอบสนองความต้องการหรือวิธีการแก้ปัญหา จ าเป็นต้องใช้
วิธีการของชาวบ้านด้วยกันจากค าถามที่ว่าแต่ก่อนนั้นชุมชนเคยมีวิธีการในการเผชิญปัญหานั้นอย่างไร
บ้าง ถือว่าความรู้ในการแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของชุมชน จะต้องไม่โยน
ทิ้งไป มิติที่สาม หลังจากรับรู้ความต้องการของชาวบ้านและได้ศึกษาส ารวจวิธีการแก้ปัญหาที่เคยมี
อยู่ในวัฒนธรรมชุมชนแล้ว ในขั้นตอนการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาจะต้องใช้วัฒนธรรมชุมชนนั้นเอง เป็น
ตัวตั้งเป็นจุดเริ่มต้น โดยอาจจะประสานกับความรู้ที่น าไปจากภายนอก เช่น แม้ว่าจะจ าเป็นต้องท า
ธนาคารข้าวก็ต้องท า แต่ธนาคารข้าวในแต่ละชุมชนอาจไม่เหมือนกันตามวัฒนธรรมชุมชนแต่ละแห่ง
นั้น เป็นต้น 
 การน าเอาแนวคิดการพัฒนาอีก 2 แนวคิด คือ แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วน
ร่วมและแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนมากล่าวถึงข้างต้นนี้ ท าให้เกิดภาพความเข้าใจในเรื่อง
แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสมขึ้น โดยเฉพาะการวิจัยในหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่ งผู้วิจัยอาจนึกภาพของชาวบ้าน
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และชุมชนเป็นภาพของคณะครูอาจารย์และโรงเรียนแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปรียบเทียบแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแบบเก่าและแบบใหม่ตามทัศนะของกาญจนา แก้วเทพ กับการแบ่งระดับ
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการออกเป็นสามระดับในลักษณะที่เป็นเส้นต่อเนื่ อง (Continuum) ดังกล่าว
ข้างต้นนั้น อาจน ามาเปรียบเทียบได้ถึงความคล้ายคลึงกันของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคกับ
แนวคิดการพัฒนาแบบเดิม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับแนวคิดการพัฒนาแบบใหม่ 
โดยมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติอยู่ก่ึงกลาง ดังภาพประกอบที่ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1  แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบเดิมและแบบใหม่กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามระดับ 
ภาพที่ 2.1 แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบเดิมและแบบใหม่กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามระดับ 
 

นอกจากนั้น วิโรจน์ สารรัตนะ ได้สังเคราะห์หลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผู้วิจัย
จากผลงานของ McTaggart (1991); Webb (1991); Kemmis and McTaggart (1992); Zuber-
Skerritt (1992); Arhar, Holly, & Kasten (2001); McMillan and Wergin, (2002); Mills (2007); 
Coghlan and Brannick (2007); James, Milenkiewicz and Bucknam (2008) เป็ น ต้ น  ได้
ข้อสรุปเป็นหลักการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของผู้วิจัย 10 ประการ ไว้
ส าหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมด้วยดังนี้ 1) หลักการ 10 ประการ มีดังนี้ (1) บริบทเฉพาะ 
(2) ทักษะที่หลากหลาย (3) มุ่งการเปลี่ยนแปลง (4) มุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือบรรลุผล (5) รับฟัง
ข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน (6) วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมินตนเอง (7) ตระหนักในศักยภาพ 
ความเชี่ยวชาญและการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง (8) เรียนรู้จากการกระท า ทั้งส าเร็จ
และไม่ส าเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ (9) การมีบันทึกของผู้ร่วมวิจัยทุกคน 
เช่น การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในค าอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ การ
เปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางสังคมและรูปแบบองค์การ การพัฒนาตนเองจากการร่วมในการวิจัย

                                    แบบเดิม                             แบบใหม ่

                                (แบบบนลงล่าง)                   (แบบล่างขึ้นบน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบเทคนิค 

ผู้วิจัยท าตัวเป็นผู้เช่ียวชาญ
จากภายนอก ที่น าแนวคิด 
น าแผนงานหรือน าโครงการ 
ที่ตนเองคิดหรือจดัท าขึ้น ไป
ให้ผู้ร่วมวิจยัเป็นผู้ปฏิบัต ิ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบปฏิบัติ 
ผู้วิจัยมสี่วนร่วมมากขึ้น ไม่น าเอา
แนวคิด แผนงาน โครงการของตน
ไปให้ปฏิบัติ แต่จะท าหน้าทีเ่ป็นที่
ปรึกษา เป็นผู้กระตุ้น ตั้งประเด็น 
และก ากับให้มีการร่วมกันคิด 
ปฏิบัติ สังเกตผลและสะท้อนผล 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบมีส่วนร่วม 

ผู้วิจัยมสี่วนร่วมในการวิจัยนั้นกับ
ผู้ร่วมวิจยั ในลักษณะเป็นความ
ร่วมมือกัน ท่ีทั้งผู้วิจัยและผูร้่วม
วิจัยต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกัน
ในการร่วมกันคิด ปฏิบัติ สังเกต
ผล และสะท้อนผล 

ภายในชุมชนน้ีว่าง
เปล่า ส ารวจพบว่า
ชุมชนมีปัญหา
นักพัฒนาเทวิธีการ
แก้ปัญหาจาก
ภายนอกลงไปเลย 
 

ภายในชุมชนน้ีไม่ว่าง
เปล่า มีศักยภาพและพลัง
สร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหาอยู่แล้ว
นักพัฒนา เริ่มท างานต่อ
จากที่เขามีอยู่ 
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เป็นต้น 10) น าไปสู่การปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) จรรยาบรรณ 10 ประการ มีดังนี้ (1) ผู้วิจัย
ต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับ (2) ผู้ร่วมวิจัยเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างเสมอภาคกัน (3) ทิศ
ทางการวิจัยและผลลัพธ์ที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจร่วมกัน (4) ให้ผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด (5) มีการปรึกษาหารือร่วมกัน และข้อเสนอแนะได้รับการ
เห็นชอบจากทุกฝ่าย (6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพ่ือจุดมุ่งหมายอ่ืนต้องได้รับการ
อนุญาตก่อน (7) ผลการด าเนินงานจะยังคงปรากฏให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนให้ข้อเสนอแนะได้   
(8) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือทัศนะของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่ 
(9) ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรกรวมทั้งข้อเสนอแนะและ
ผลประโยชน์ (10) ผู้ร่วมการวิจัยต่างมีอิทธิพลต่อการท างานแต่ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการ
ยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล 3) บทบาทของผู้วิจัย 10 ประการ มีดังนี้ (1) เป็นครู (2) เป็น
ผู้น า (3) เป็นผู้ฟังที่ดี (4) เป็นนักวางแผน (5) เป็นนักออกแบบ (6) เป็นนักวิเคราะห์ (7) เป็นนัก
สังเคราะห์ (8) เป็นนักสังเกตการณ์ (9) เป็นนักรายงานผล (10) เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวย
ความสะดวก  
 นอกจากนั้น ได้กล่าวถึงว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการวิจัยภายใต้ทฤษฎี
สังคมเชิงวิพากษ์ (Critical Social Theory) เป็นการวิจัยที่ ใช้วิธีวิทยาศาสตร์บางส่วน แต่ใช้วิธี
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัย มีลักษณะที่น ามาท าความเข้าใจในแนวคิดการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 1) ปฏิเสธวิธีคิดแบบปฏิฐานนิยมที่แยกตัวผู้แสวงหาออกจาก
ความรู้และความจริง 2) เป้าหมายของการแสวงหาความรู้และความจริงไม่ใช่ตัวความรู้และความจริง
นั้น ๆ แต่คือการน าความรู้และความจริงที่ได้มาไปใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างการเปลี่ยนแปลง      
3) เป็นลักษณะของส านักคิดปฏิบัตินิยม (Pragmatism) จุดเน้นไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์แบบตายตัวแต่อยู่ที่
องค์ประกอบต่าง ๆ อาทิ วิธีการการปรับเปลี่ยน ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการแสวงหาความรู้และ
ความจริง 4) กระบวนการแสวงหาความรู้และความจริง เริ่มต้นที่การตั้งค าถามหรือมองไปที่ปัญหาที่
เกิดขึ้นแล้วจึงสร้างกระบวนการที่น าไปสู่การตอบค าถามหรือแก้ปัญหานั้น ๆ เป็นปัญหาในเชิงปฏิบัติ  
(Practical Problem) ไม่ใช่ปัญหาหรือค าถามในเชิงปรัชญา 5) ในกระบวนการแก้ปัญหานั้นจะเกิด
ปัญหาหรือค าถามอ่ืน ๆ ขึ้น ผลลัพธ์ของค าถามแรกจะเป็นพ้ืนฐานในเชิงวิธีการและทฤษฎีส าหรับการ
ตอบค าถามใหม่ที่เกิดขึ้น 6) กระบวนการแสวงหาความรู้ไม่ได้มีเป้าหมายในการแสวงหาค าตอบแบบ
เบ็ดเสร็จ หากเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่น าไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น และเพ่ือน าไปสู่
การแก้ปัญหาในสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนยิ่งขึ้น ดังนั้นความรู้ภายใต้วิธีคิดปฏิบัตินิยมจึง
หมายถึงการเรียนรู้เพ่ือรู้อันจะน าไปสู่การคิดวิธีการแก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้น และนักคิดปฏิบัตินิยมก็ไม่
ตัดสินสิ่งที่ตนค้นพบต่อค าถามหรือปัญหาหนึ่ง ๆ ว่าถูกหรือผิด แต่จะเรียกสิ่งนั้นว่าความจริงชั่วขณะ 
(Temporary Truth) ทั้งนี้เพราะเมื่อเวลาผ่านไปและสังคมเปลี่ยนไปค าตอบที่เกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่งก็
จะล้าสมัยและไม่ใช่ค าตอบส าหรับเวลาใหม่ที่ตามมา 7) กระบวนการตอบค าถามหรือแก้ปัญหาที่
ส าคัญเป็นกระบวนการที่ตั้งอยู่บนการไม่เห็นพ้องร่วมกัน (Disagreement) หรือที่เรียกว่า Dialectic 
Inquiry หรือกระบวนการเข้าถึงความรู้แบบวิภาษวิธี โดยวิธีการเช่นนี้เป็นวิธีการที่ให้นักวิจัย  2 กลุ่ม
ศึกษาในสิ่งเดียวกัน จากนั้นจึงให้ทั้งสองวิจารณ์ซึ่งกันและกัน วิธีการนี้จะท าให้ทั้งสองกลุ่มได้มองเห็น
ต าแหน่งแห่งที่ในเชิงญาณวิทยาของตน กล่าวคือทั้งสองจะมองเห็นสมมติฐานและโลกทัศน์ที่ก ากับ
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กระบวนการแสวงหาความรู้  รวมทั้ งมองเห็ นข้อจ ากัดและจิตส านึ กที่ ผิ ดพลาด  (False 
Consciousness) ในวิธีการของตน กระบวนการเช่นนี้จึงไม่มีจุดสิ้นสุด (Endpoint) หากเป็นการ
เรียนรู้กระบวนการในการแก้ไขปัญหาหรือแสวงหาค าตอบให้ดียิ่งขึ้นไป และด้วยวิธีคิดเช่นนี้เอง ที่ท า
ให้นักคิดส านักปฏิบัตินิยมและทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์เห็นว่ากระบวนการเข้าถึงความรู้นั้นไม่สามารถ
แยกขาดจากตัวนักวิจัยและบริบททางสังคม 8) ภววิทยาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์เป็นภววิทยาที่
เห็นว่าความรู้และความจริงนั้นไม่ได้ไร้เดียงสาแต่มีลักษณะอัตวิสัย  (Subjective) ซึ่งหมายถึงว่า
ความรู้และความจริงไม่ได้ปลอดจากระบบคุณค่าที่ผู้เชื่อที่ว่าภาวะของผู้แสวงหาความรู้และความจริง
ส่งผลต่อความรู้และความจริงนั้น ๆ แสวงหาเชื่อถือ  

ดังนั้นญาณวิทยาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์จึงเป็นญาณวิทยาที่ยืนอยู่บนความเชื่อที่ว่า
ภาวะของผู้แสวงหาความรู้และความจริงส่งผลต่อความรู้และความจริงนั้น ๆ นอกจากนั้น ในกรณี
กระบวนทัศน์ที่เป็นรากฐานการแสวงหาความรู้/ความจริงตามทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยมนั้น มีลักษณะ
ส าคัญที่น ามาเพ่ือท าความเข้าใจแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ (1) สิ่งที่รับรู้ว่า
เป็นความรู้และความจริงในโลกนี้คือสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาด้วยอุดมการณ์  และกระบวนการชุด
หนึ่ง ๆ (2) ความรู้ที่พึงประสงค์คือความรู้ที่มีลักษณะเฉพาะท้องถิ่น หลากหลาย วิเคราะห์ระดับ
จุลภาคเป็นเรื่องเล่าในขอบเขตแคบ ๆ เปลี่ยน  โลกทัศน์ต่อความรู้จากวิทยาศาสตร์แบบกลไกของ 
Isaac Newton ที่เห็นว่าจักรวาลมีความคงที่ เป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นความรู้อย่างดี
ที่สุดจึงเป็นความรู้แบบชั่วคราวที่ต้องปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ แม้แต่ในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเอง ความรู้
ในยุคหลัง ๆ ก็แสดงให้เห็นชัดว่าความคิดแบบ Isaac Newton ไม่ใช่สิ่งที่ถูกอีกต่อไปแล้ว (3) หลัง
สมัยใหม่ไม่เชื่อเรื่องภววิทยา ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติของความรู้และความจริง ความรู้และความจริง
ล้วนเป็นสิ่งประกอบสร้างทางสังคมที่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่และอุดมการณ์ ที่แตกต่างหลากหลาย 
ดังนั้นภายใต้วิธีคิดนี้ จึงไม่มีกระบวนทัศน์อีกต่อไป ไม่มีความรู้ มีแต่ความเป็นจริงที่หลากหลาย 
 จากข้อวิพากษ์ต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคและทัศนะต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม จากแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม จากแนวคิดการพัฒนาแนว
วัฒนธรรมชุมชน จากหลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผู้วิจัย จากทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ และ
ทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม ซึ่งเป็นความเข้าใจพ้ืนฐานเพ่ือความเข้าใจในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ได้น าเสนอขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม 10 ขั้นตอน (สมมุติมี 2 วงจร หากมีมากกว่าก็เริ่มต้นวงจรใหม่เหมือนกับวงจรที่ 2 ไปจน
สิ้นสุด) ดังภาพประกอบที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2  กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ 
 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและเสริมพลังอ านาจเชิง
วิชาการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสามารถท าได้ในหลายระดับ เช่น ระดับชั้นเรียน ระดับ
ช่วงชั้นเรียน ระดับโรงเรียน หรือระดับชุมชน แต่การวิจัยทางการบริหารการศึกษา นิยมท าในระดับ
โรงเรียน ที่มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขหรือพัฒนาอยู่ในระดับสูง มีหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ยืนยัน
หรืออ้างอิง จากนั้นจึงลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างความคุ้นเคยให้เกิดขึ้นก่อน 

ค านึงถึง 10 หลักการของผู้วิจัย 
1.ในบริบทเฉพาะ 
2.ทักษะที่หลากหลาย 
3.มุ่งการเปลี่ยนแปลง 
4.มุ่งการกระท าเพื่อบรรลุผล 
5.รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัย 
6.วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน
ตนเอง 
7.เรียนรู้จากการกระท า ท้ังที่ส าเร็จ
และไม่ส าเร็จ เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
8.ตระหนักในศักยภาพ ความ
เชี่ยวชาญและการเป็นผู้มีส่วนได้
เสียจากภายในชุมชน 
9.การมีบันทึกของผู้ร่วมวิจัยทุกคน 
ถึงการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและ
การปฏิบัติ  

- การเปลี่ยนแปลงในค าอธิบาย
ถึงสิ่งท่ีปฏิบัติ  

- การเปลี่ยนแปลงใน
ความสัมพันธ์ทางสังคมและ
รูปแบบองค์การ  

- การพัฒนาตนเองจากการร่วม
ในการวิจัย 

10.น าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

ค านึงถึง 10 จรรยาบรรณของ
ผู้วิจัย 
1.รักษาความลับ 
2.ผู้ร่วมวิจัยเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้
อย่างเสมอภาคกัน 
3.ทิศทางการวิจัยและผลลัพธ์ท่ี
คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจร่วม 
4.ผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบกระบวนการวิจัย 
5.มีการปรึกษาหารือ  ข้อเสนอแนะ
ได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 
6.การสังเกตหรือการตรวจสอบ
เอกสารเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นต้อง
ได้รับการอนุญาตก่อน 
7.ผลการด าเนินงานจะยังคงปรากฏ
ให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นให้
ข้อเสนอแนะได้ 
8.ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือ
ทัศนะของคนอื่นโดยขาดการเจรจา 
9.ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่
เริ่มแรกรวมท้ังข้อเสนอแนะและ
ผลประโยชน์ 
10.ผู้ร่วมการวิจัยต่างมีอิทธิพลต่อ
การท างานแต่ผู้ท่ีไม่ประสงค์มีส่วน
ร่วมต้องได้รับการยอมรับและ
เคารพในสิทธิส่วนบุคคล 
 

ค านึงถึง 10 บทบาทของผู้วิจัย 
เป็นครู  เป็นผู้น า  เป็นผู้ฟังท่ีดี  เป็นนักวางแผน  เป็นนักออกแบบ เป็นนักวิเคราะห์  เป็นนักสังเคราะห์ 

เป็นผู้สังเกตการณ์  เป็นนักรายงานผล  เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 

ผลการวิจัย 
บรรยายถึงปรากฏการณ์การวิจัย และ
น าเสนอผลการเปลี่ยนแปลง ผลการ
เรียนรู้ และความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ 

จุดเริ่มต้น 
สร้างความคุ้นเคย 

เสริมพลังด้านวิชาการให้กับผู้ร่วมวิจัย 

ค านึงถึง  1) ข้อวิพากษ์ต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคและทศันะต่อการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม                                           
2) แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม และแนวคดิการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน                                                  
3) ปรัชญาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ และทฤษฎีหลังสมัยใหม่ 

วางแผน 

ปฏิบัติ 
 

สังเกต 
 

สะท้อนผล 

วางแผน 
 

ปฏิบัติ 
 

สะท้อนผล 

สังเกต 
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 เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต้องมีผู้ร่วมวิจัย (Participants) จ านวนหนึ่ง 
ที่จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ดังนั้น เพ่ือให้ระบุได้ว่าผู้ร่วมวิจัยคือใคร มีจ านวนเท่าใด ผู้วิจัยควร
น าเอาแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมชี้แจงต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และ
เข้าใจ เพ่ือให้การตัดสินใจเข้าร่วมวิจัยเป็นไปด้วยความสมัครใจ ตามจรรยาบรรณที่ว่า “ผู้วิจัยต้อง
แสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์
ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ” ค านึงถึงหลักการ “ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพ
ในสิทธิส่วนบุคคล” 
 การลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างความคุ้นเคย ผู้วิจัยควรแสดงบทบาทการเป็น “ผู้ส่งเสริมสนับสนุน
และอ านวยความสะดวก” รวมทั้งบทบาทอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ 10 บทบาทดังกล่าวข้างต้น ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และไม่ให้เสียหลักความมีสถานะที่เท่าเทียมกัน ควรหลีกเลี่ยงรูปแบบการ
ท างานแบบปิรามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา ไม่ควรก าหนดต าแหน่งหรือสถานะใด ๆ ที่จะท าให้
เกิดการแบ่งชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน นั่งประชุมสนทนากับแบบโต๊ะกลม 
(Round Table) ดังแนวคิดหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมที่น ามากล่าวถึงข้างต้น ที่
กล่าวว่า “...ผู้วิจัยจะต้องตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องผนวกตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่
ตนเองท างานด้วยอย่างเต็มที่เพ่ือท าความคุ้นเคย จนมีฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน จะต้องคอย
ดูดซับกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความต้องการ ความใฝ่ฝันทะเยอทะยาน 
ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเกี่ยวพันโดยตรงกับงานที่จะต้องท า
ให้กับชุมชนนั้น...” 
 นอกจากนั้น ผู้วิจัยควรมีการเสริมพลังด้านวิชาการที่เป็นความรู้เชิงเทคนิค ให้กับผู้ร่วมวิจัย
ในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น (1) แนวคิด
และแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามหลักการที่กล่าวถึงข้างต้น คือ “ผู้วิจัยต้อง
แสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์
ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ” (2) แนวคิดและแนวปฏิบัติเชิงเทคนิค เช่น การวางแผนปฏิบัติการ การระดม
สมอง การน าแผนสู่การปฏิบัติ การสังเกตผลการปฏิบัติงาน การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การบันทึก
ข้อมูลภาคสนาม การถอดบทเรียน และอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) เพ่ือแก้ปัญหา เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการแก้ปัญหา (Problem Solving) ผู้วิจัยควรแสดงบทบาทการเป็นผู้มีส่วน
ร่วม เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพของ
งานที่เป็นปัญหา เพ่ือระบุสภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือก
ที่หลากหลายเพื่อการแก้ปัญหา การเลือกทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหาโดยให้ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวิเคราะห์และ
ก าหนดประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวตามประสบการณ์และทุนความรู้ที่มีอยู่เดิมของพวกเขาก่อน จากนั้น
จึงจะน าเอาแนวคิดเชิงวิชาการที่ผู้วิจัยศึกษาไว้ในบทที่ 2 น าเข้าสู่วงสนทนากับพวกเขา ซึ่งอาจมีผลให้
พวกเขาน าเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปปรับแก้หรือบูรณาการเข้ากับสิ่งที่พวกเขาร่วมกันคิดและ
ก าหนดขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจากภายใน (Inside-
Out) ก่อน แล้วเสริมด้วยศักยภาพจากภายนอก (Outside-In)” และตามหลักการที่ว่า “ตระหนักใน
ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง” และตามความเชื่อที่ว่า 
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“แนวคิดใหม่ในการพัฒนานั้น เชื่อว่าในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไม่ว่างเปล่า ในนั้นบรรจุด้วยพลัง
ความสามารถ พลังภูมิปัญญาและพลังสร้างสรรค์ท่ีจะแก้ปัญหาชุมชน” และ “ให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะ
เสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู่
นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ในระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ 
แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบ
ทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการ
ถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่าง
เต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุด
หนึ่ง…” 
 หากพิจารณาจากหลักการดังกล่าว ในขั้นตอนการวางแผนควรประกอบด้วยกิจกรรมการ
ท างาน 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 การดึงศักยภาพของผู้ร่วมวิจัยออกมาให้เต็มที่อาจใช้เวลา 1-2 วัน ให้
พวกเขาได้ร่วมกันระดมสมองคิดอย่างเต็มที่โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์พ้ืนฐานที่เขามีและเคย
ท ากันมาเพ่ือก าหนดสภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวังทางเลือกที่
หลากหลาย การเลือกทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ
ส่วนรวม ที่ประกอบด้วยโครงการจ านวนหนึ่ง และอาจให้แต่ละรายจัดท าแผนพัฒนาส่วนบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) ด้วย ก็จะท าให้การแก้ปัญหามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะ
โครงการจ านวนหนึ่งนั้นอาจไม่ครอบคลุมถึงสิ่งที่ควรท าในบางกรณีได้ และบางโครงการก็จ าเป็นต้องมี
แผนพัฒนาส่วนบุคคลรองรับเพ่ือการน าไปปฏิบัติด้วย ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการให้แก่ผู้
ร่วมวิจัย อาจใช้เวลา 1-2 วัน โดยผู้วิจัยน าเอาแนวคิดที่ศึกษาไว้ในบทที่ 2 ไปถ่ายทอดให้ผู้ร่วมวิจัย
ได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเชิงทฤษฎีตามประโยชน์ของทฤษฎีที่ว่า “..ช่วยชี้น าการ
ตัดสินใจ ช่วยให้มองภาพองค์การได้ชัดเจนขึ้น ช่วยให้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมขององค์การ ช่วย
เป็นแหล่งของความคิดใหม่ ช่วยก าหนดกรอบของปรากฏการณ์ที่มีความสัมพันธ์กัน ช่วยจ าแนก
แยกแยะปรากฏการณ์ ช่วยสร้างสิ่งใหม่ ๆ ช่วยท านายปรากฏการณ์” นอกจากการถ่ายทอดแนวคิด
เชิงวิชาการแล้ว อาจเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพ่ิมเติม อาจให้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม อาจให้ศึกษาดู
งานสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบ เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยเกิดวิสัยทัศน์และความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
แก้ปัญหาในเรื่องที่ท าวิจัยอย่างหลากหลาย ระยะที่  3 การบรรจบกันของธารสองสาย สาย
ประสบการณ์และสายวิชาการ (ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี) โดยจัดกิจกรรมให้มีการบูรณาการความรู้
เชิงวิชาการที่ได้รับ (ในระยะที่ 2) เข้ากับสิ่งที่พวกเขาร่วมกันคิดและก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการและ
แผนพัฒนาส่วนบุคคล (ในระยะที่ 1) ตามหลักการที่ว่า “...ทฤษฎีหากไม่น าไปปฏิบัติก็เปล่าประโยชน์ 
การปฏิบัติหากไม่มีทฤษฎีมาเสริมด้วย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนได้ไม่ไกล วนเวียนอยู่แต่วิธีการ  
เดิม ๆ...” กิจกรรมนี้อาจใช้เวลา 1-2 วัน ซึ่งผลจากการบูรณาการร่วมกัน อาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้ 1) ยืนยันเอาตามสิ่งที่พวกเขาก าหนดในระยะที่ 1 หรือ 2) เปลี่ยนความคิดใหม่ ยึดเอาตาม
แนวทางวิชาการที่ผู้วิจัยน าไปถ่ายทอดให้ หรือ 3) บูรณาการเข้าด้วยกันระหว่างสิ่งที่พวกเขาคิดแต่
แรกและทฤษฎีใหม่ที่พวกเขาได้รับเสริมเพ่ิมเติมเพ่ือก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส่วน
บุคคลใหม่ขึ้นมา โดยแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของส่วนรวม และแผนพัฒนาส่วนบุคคล 
(Individual Development Plan) มีองค์ประกอบอะไรบ้างขึ้นกับผู้วิจัยและร่วมวิจัยจะร่วมกัน
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ก าหนด แต่อย่างน้อยควรประกอบด้วยจุดมุ่งหมายและวิธีการ (Ends and Means) ในการแก้ปัญหา
นั้นว่าจะท าเพ่ืออะไร (What) และจะท าอย่างไร (How) 
 แนวคิดการบรรจบกันของธารสองสายนี้  หากพิจารณาหลักการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) ผู้วิจัยจะเป็นเสมือนตัวแทนของคนที่มีความรู้เชิงวิชาการหรือความรู้ที่
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ขณะที่ผู้ร่วมวิจัยเป็นเสมือนตัวแทนของกลุ่มคนที่มีความรู้จาก
ประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นความรู้ที่ฝังตัว (Tacit Knowledge) จึงเป็นการผสมผสานกับระหว่าง
ความรู้เชิงวิชาการกับความรู้จากประสบการณ์ หรืออีกนัยหนึ่งคือการผสมผสานกันระหว่างภาค
วิชาการกับภาคปฏิบัติเป็นสายธารสองสายที่มาบรรจบกัน คือ สายธารเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎีที่ได้
จากนักวิจัย กับสายธารเชิงประสบการณ์ที่สะสมอยู่ในตัวของผู้ร่วมวิจัย จากแนวคิดดังกล่าว มีข้อที่
ผู้วิจัยควรค านึง 4 ประการ คือ 1) การศึกษาและน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการในบทที่ 2 จะต้อง
น าเสนอไว้อย่างมีจุดมุ่งหมาย อย่างมีความหมาย และอย่างมีประโยชน์ที่จะท าให้ผู้วิจัยมีความรอบรู้
และความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ต่อการน าไปร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัย ไม่ใช่ทบทวน
มาไว้อย่างเป็นไม้ประดับงานวิจัยหรือหิ้งพระประจ างานวิจัยที่ไม่มีการมาเซ่นไหว้เหลียวแลอีก        
2) ผู้วิจัยจะต้องสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัยและผู้เกี่ยวข้องว่า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นสิ่ง
ที่ไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน เหมือนกับค าพูดที่มักพูดกันว่า “ทฤษฎีจัด
ปฏิบัติไม่ได้ หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบัติก็คือปฏิบัติ” เป็นต้น ต้องสร้างความตระหนักว่าทฤษฎีจะ
ช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิดให้สั้นลงได้ ดังประโยชน์ของทฤษฎีที่กล่าวถึงข้างต้น นอกจากนั้น
ผู้วิจัยอาจสร้างแนวคิดให้ผู้ร่วมวิจัยได้เข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันระหว่างการ
วิจัย ทฤษฎี และการปฏิบัติ หรือนักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ หากท าให้เกิดขึ้นได้ ก็จะท าให้การ
ด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 3) การน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการ
ต้องเป็นไปหลังจากท่ีปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันคิดอย่างเต็มที่ก่อน โดยหากน าเสนอก่อน มีแนวโน้ม
ที่ผู้ร่วมวิจัยจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปใช้เลยมีอยู่สูง อาจเป็นเพราะความเคยชินกับการ
เป็นผู้ถูกกระท า (Passive) หรือเป็นผู้ตาม (Follower) ในระบบบริหารแบบสั่งการหรือแบบบนสู่ล่าง 
(Top-Down Approach) ที่ฝังรากมานาน หรืออาจเป็นเพราะแนวโน้มที่จะเชื่อฟังผู้วิจัยเป็นทุนเดิม
อยู่แล้ว ซึ่งจะท าให้การวิจัยมีแนวโน้มเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค (Technical Action 
Research) มากกว่าจะเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 
หรือมีแนวโน้มที่อิทธิพลของความรู้เชิงวิชาการ (Explicit Knowledge) ที่ส าเร็จรูปจากภายนอกจะมี
มาก จนความรู้ส่วนตัวที่สะสมจากประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ของผู้ร่วมวิจัยไม่ได้ถูกน า
ออกมาใช้ 4) การน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการของผู้วิจัยจะต้องน าเสนอแบบไม่ยัดเยียด ไม่ชี้น า หรือ
ไม่ให้มีอิทธิพลต่อการน าไปปฏิบัติของผู้ร่วมวิจัย แต่ต้องค านึงถึงการเป็นทางเลือก การเป็นตัวเสริม 
โดยยึดหลักการ “ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชน
เอง” และตามแนวคิดที่ว่า “…ให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่าง
เต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้า
สู่วงสนทนาด้วย ในระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วย
แก้ปัญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าว
พาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้
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ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจ
เลือกเทคโนโลยีที่เห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง…” 
 ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) เพื่อการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ 
ผู้วิจัยยังคงมีบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม การเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน และการเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของส่วนรวม และแผนพัฒนาส่วนบุคคล 
(Individual Development Plan) ที่ก าหนดไว้นั้น โดยมุ่งให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
ตามหลักการ “มุ่งการเปลี่ยนแปลง และมุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือบรรลุผล”พยายามไม่ให้ความ
ช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้อย่างง่าย ๆ หรือส าเร็จรูปเกินไป คอยให้ก าลังใจและกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ
อย่างจริงจัง พิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทางการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการ
จัดการ ในการน าแผนสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดทีมงาน การแบ่งงาน การมอบอ านาจหน้าที่ การ
ก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การก าหนดเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร ทั้งในแนวตั้งและ
แนวนอน ทั้งภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การจัดระบบการติดตามผล เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) เพื่อบันทึกผลการปฏิบัติ การสังเกตเพ่ือบันทึกผล
การปฏิบัติ ให้กระท าในทุกขั้นตอนที่ผ่านมา ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ มาจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติ 
ไม่ได้หมายถึงการสังเกตเฉพาะในขั้นตอนการปฏิบัติ (Acting) เท่านั้น โดยอาจใช้เทคนิควิธีและ
เครื่องมือต่าง ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมกันตามสถานการณ์และความเหมาะสม เช่น 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบันทึก การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
แบบสอบถามความเห็น แบบวัดทัศนคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครื่องบันทึกเสียง เครื่อง
บันทึกภาพ หรือวัตถุสิ่งของ เป็นต้น ซึ่งประเด็นในการสังเกตเพ่ือบันทึกผลการปฏิบัตินั้น นอกจากจะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนด้วย เป็นผลในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในผลลัพธ์ที่
คาดหวัง (Change) รวมทั้งการเรียนรู้ (Learning) และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น (Emerging of New 
Knowledge) ในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงาน 
 ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (Reflecting) เพื่อน าไปสู่การวางแผนในวงจรใหม่ อาจ
น าเอาเทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson Distilled) มาใช้  เป็นเทคนิคการทบทวนหรือสรุป
ประสบการณ์ท างานในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยทั้งภายในภายนอก ซึ่งท า
ให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ ทั้งที่ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เน้นการระดมสมอง พูดคุย เล่าเรื่อง สังเคราะห์ จับ
ประเด็นกระบวนการท างานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์ หรืออาจกล่าวได้ว่าการถอดบทเรียนมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์จากผู้ร่วม
วิจัย พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้และความรู้   
ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทั้งที่ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้หรือกล่าวในอีกนัยหนึ่งว่า การ
ถอดบทเรียน หมายถึง กระบวนการดึงเอาบางสิ่งบางอย่างออกมาจากบทเรียนที่มีอยู่ จากสิ่งที่เราท า 
เพ่ือให้ได้งานที่เป็นความส าเร็จ (Best Practice) รวมทั้งความไม่ส าเร็จ (Bad Practice) ปัจจัยที่ท าให้
เกิดความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ และแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งการถอดบทเรียน
โดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงาน 
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ด าเนินการทันทีหลังจากท ากิจกรรมในโครงการเสร็จ หรือหากเป็นชุดกิจกรรมก็ด าเนินการหลังจาก
กิจกรรมย่อยเสร็จ และสามารถน าผลการถอดบทเรียนนั้น ๆ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการให้
ประสบความส าเร็จในอนาคต 2) การถอดบทเรียนทั้งโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการทั้งระบบ เป็น
กระบวนการวิเคราะห์การปฏิบัติงานและบทเรียนความรู้ที่ลึกซึ้ง และประกอบด้วยรายละเอียด
จ านวนมาก โดยเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของโครงการ กระบวนการด าเนินงาน และผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุด
โครงการ การถอดบทเรียนทั้ง 2 รูปแบบ ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงลึก เช่น วิเคราะห์ด้วย SWOT เพ่ือ
ศึกษาปจัจัยและเงื่อนไขที่น าไปสู่ผลของการด าเนินโครงการ 
 การถอดบทเรียนมีหลายเทคนิค เช่น การวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ  (After Action 
Review) การเล่าเรื่อง (Story Telling) การท าแผนที่ความคิด (Mind Map) การสัมภาษณ์ การใช้
แบบสอบถาม ซึ่งอาจใช้หลายวิธีร่วมกันกรณีเทคนิคการวิ เคราะห์หลังการปฏิบัติ (After Action 
Review) ท าทันทีหลังเสร็จกิจกรรม เหมาะกับการถอดบทเรียนระหว่างปฏิบัติงานในโครงการ โดยผู้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน อาศัยค าถามดังนี้คาดหวังอะไรจากงานครั้งนี้ สิ่งที่บรรลุความคาดหวังคือ
อะไร เพราะอะไร สิ่งที่ยังไม่บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร ถ้ามีงานแบบนี้อีก เราจะ
ปรับปรุงข้อใดบ้าง อย่างไร ภายใต้หลักการ 1) เป็นธรรมชาติ สบาย ๆ อาจนั่งเก้าอ้ีหรือปูเสื่อนั่งในท่า
ที่สบายที่สุด 2) เรียบง่าย แต่มีแบบแผน (สัมพันธ์กัน แต่มีช่องว่างให้กัน) 3) เห็นหน้ากันทุกคน (เห็น
รอยยิ้ม อุดมการณ์ และการพูดคุย) และ 4) เห็นข้อมูลเหมือนกันไปพร้อม ๆ กัน 
 ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน (Planning) ในวงจรใหม่ เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยควร
เน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม การเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการวางแผน 
ให้มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการพัฒนางาน เพื่อระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา ทางเลือก
เพ่ือการแก้ปัญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพ่ือการปฏิบัติกันใหม่ โดยน าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จาก
การสะท้อนผลในขั้นตอนที่ 5 มาร่วมพิจารณาด้วย ซึ่งจะท าให้ได้แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และ
แผนพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development Plan) ใหม่ขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งอาจมีบางอย่างท า
ต่อเนื่อง บางอย่างต้องหยุดไป หรือมีบางอย่างเพ่ิมเติมเข้ามา 
 ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ (Acting) เพื่อแก้ปัญหากันใหม่ เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัย
ควรเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส่วนบุคคลที่ก าหนดใหม่นั้น โดยมุ่งให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด ให้มีการบันทึกผลการด าเนินงานทั้งของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย และจัดให้มีการ
พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นระยะ ๆ โดยค านึงถึงหลักการ ดังกล่าวในขั้นตอนที่ 3 
 ขั้นตอนที่ 8 การสังเกต (Observing) เพ่ือสะท้อนผลกันใหม่ เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 4 
ผู้วิจัยควรเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการ
สังเกตผลที่เกิดขึ้นจริง (Actual Effects) จากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส่วน
บุคคลที่ก าหนดขึ้นใหม่ในข้ันตอนที่ 7 
 ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผล (Reflecting) เพื่อสรุปผลและถอดบทเรียนกันใหม่ เช่น 
เดียวกับขั้นตอนที่ 5 ผู้วิจัยควรเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวย
ความสะดวกให้มีการสะท้อนผลมีจุดมุ่งหมายและวิธีด าเนินการตามท่ีกล่าวขั้นตอนที่ 5 
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 ขั้นตอนที่ 10 การน าเสนอผลการวิจัยในบทที่ 4 
 1. การเล่าเรื่องจากงานที่ท า (Stories at Work) ตามความจริงและเป็นกลาง (Factual 

and Neutral Manner) ของแต่ละขั้นตอน จากข้ันตอนที่ 1-9 ว่าท าอะไร ได้ผลเป็นอย่างไรโดยอาจมี
ภาพถ่าย ข้อมูล ค าสัมภาษณ์ หรือหลักฐานอ่ืน ๆ แสดงประกอบให้เห็นชัดเจนขึ้นได้ (ไม่ตายตัว อาจ
น าเสนอรูปแบบอ่ืนที่เห็นว่าเหมาะสมกว่า) การน าเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยควรจัดท าเป็นระยะ ๆ หรือ
หลังเสร็จสิ้นการท าวิจัยแต่ละขั้นตอน ไม่รอจนกว่าเสร็จสิ้นทั้ง 10 ขั้นตอน มิฉะนั้นจะเกิดสภาพของ
ภูเขาข้อมูล หรือสภาพได้หน้าลืมหลัง อาจมีผลท าให้น าเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ปฏิบัติ
จริง มีความสับสน อันเนื่องจากความเร่งรัดของเวลา ความเหนื่อยล้า ความหลงลืม 
 2. การเปลี่ยนแปลง (Change) ทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ ทั้งที่คาดหวังและไม่คาดหวัง ซึ่ง
ไม่ควรก าหนดความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในระดับโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) และแผนพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development Plan) เท่านั้น แต่ควร
ก าหนดความคาดหวังในลักษณะที่เป็นผลกระทบหรือผลลัพธ์ต่อเนื่ องในระดับที่เป็นภาพรวมทั้ง
สถานศึกษาด้วย เนื่องจากเป็นการวิจัยในระดับวิทยาลัย (College-wide) เช่น 1) การเปลี่ยนแปลงใน
คน วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศองค์การ 2) การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองค์การ 3) การ
เปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี 4) การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการและระบบการท างาน เป็นต้น หรือ  
อ่ืนๆ แล้วแต่จะก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในตัวคนนั้น ควร
ค านึ งถึ งทั้ งระดับตั วบุ คคล  (Self) ระดับกลุ่ ม  (Group/Team) และระดับองค์ การ (Entire 
Organization) ด้วย โดยพิจารณาทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม และการ
น าไปใช้ประโยชน์ นอกจากนั้น เนื่องจากการด าเนินการใด ๆ ในสถานศึกษา มุ่งไปที่เป้าหมายสุดท้าย 
(Ultimate Goal) คือ นักเรียน ดังนั้นหากการวิจัยส่งผลถึงนักเรียนด้วย จึงควรพิจารณาถึงการ
เปลี่ยนแปลงในนักเรียนด้วยว่ามีอะไรบ้าง 
 3. การเรียนรู้ (Learning) ที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงาน เป็น
การเรียนรู้จากการกระท า (Action Learning) หรือการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential 
Learning) จากการร่วมกันแก้ปัญหานั้น ๆ ในทุกขั้นตอนจากการวิจัย ว่ามีอะไรบ้าง เน้นการเรียนรู้
เพ่ือที่จะรู้อันจะน าไปสู่การคิดวิธีการแก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้น 
 การเรียนรู้จากการกระท า (Action Learning) ถือเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญจากการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หากงานวิจัยไม่มีค าตอบเกี่ยวกับการเรียนรู้ (Learning) ที่เกิดขึ้น มีแต่
ค าตอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง (Change) การกระท านั้นก็เป็นเพียงการบริหารจัดการหรือการ
พัฒนาแบบปกติทั่วไป ที่ท าแล้วท าเลย ผ่านแล้วผ่านเลย ที่แม้จะมีวงจรการท างานคล้ายคลึงกันก็ตาม 
การเรียนรู้จากการกระท า (Action Learning) มีพัฒนาการจากช่วงแรกของศตวรรษที่  20 John 
Dewey นักการศึกษาชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้คิดค้นวิธีสอนแบบแก้ปัญหา และเป็นผู้เสนอแนวคิดที่ว่า 
การเรียนรู้เกิดจากการลงมือกระท าด้วยตนเอง (Learning by Doing) จากแนวคิดนี้ ได้น าไปสู่ทฤษฎี
การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivist Learning Theory) ถือเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มากที่สุด ซึ่งในกลุ่มนี้มีความเชื่อว่า มีวิธีการแสวงหาความรู้และ
ค าตอบในสิ่งต่าง ๆ ด้วยหลักการที่ว่าใช้ได้หรือไม่ ถ้าใช้ได้ก็คือท าได้ หมายความว่า “เป็นความจริง” 
เป็นการคิดที่แสวงหาวิธีการกระท า น ามาใช้ให้เกิดผลตามที่ก าหนดไว้ (Workability) เป็นประโยชน์
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เมื่อน ามาปฏิบัติได้จริงประยุกต์ได้จริง (Adaptability) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้สร้างความรู้
ที่เป็นของตนเองขึ้นมาจากความรู้ที่มีอยู่เดิมหรือจากความรู้ที่รับเข้ามาใหม่ที่เกิดจากความเข้าใจของ
ตนเองและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น (Active Learning) รูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดจากแนวคิดนี้ 
มีอยู่หลายรูปแบบได้แก่ เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เรียนรู้แบบช่วยเหลือกัน 
(Collaborative Learning) เรียนรู้โดยการค้นคว้าอิสระ (Independent Investigation Method) 
รวมทั้งเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)  
 การเรียนรู้จากการกระท าในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครอบคลุมในทุกรูปแบบ
ของการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น เพราะเป็นการเรียนรู้ที่มีทั้งจากการร่วมมือ จากการช่วยเหลือกัน จาก
การค้นคว้าอย่างเป็นอิสระ และจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน ในการระบุว่าอะไรคือการเรียนรู้จากการ
กระท า อาจตั้งค าถามว่า สิ่งที่ฉันจะท าให้ต่างไปในครั้งหน้าคืออะไร (What will I do differently 
next time?) ในลักษณะเป็นบทเรียนที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ถึงสิ่งที่ควรท าหรือไม่ควรท าจากสิ่ง
ที่ท าหรือไม่ท าในครั้งนี้ เช่น เรียนรู้ว่าหากจัดท าแผนเพ่ือแก้ปัญหานี้อีก จะไม่ท าอะไรบางอย่างดังเช่น
ที่ท าในครั้งนี้ แต่จะท าอะไรบางอย่างเนื่องจาก .....” เป็นต้น ทั้งนี้ การเรียนรู้จากการกระท าไม่
หมายถึงความรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะ “รู้.......” จากการที่ผู้วิจัยได้รับการฝึกอบรมใหม่ เช่น รู้
เทคนิคการวางแผน รู้เทคนิคการท างานกับคนอ่ืน รู้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นต้น  
 4. ความรู้ใหม่ (New Knowledge) เป็นความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ ไม่ใช่ความรู้จากการ
อ่านต ารา จากการฝึกอบรม ถือเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
เช่นเดียวกัน หากงานวิจัยไม่มีค าตอบเกี่ยวกับความรู้ใหม่ (New Knowledge) มีแต่ค าตอบเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง (Change) การกระท านั้นก็เป็นเพียงการบริหารจัดการหรือการพัฒนาแบบปกติ
ทั่วไป ที่ท าแล้วท าเลย ผ่านแล้วผ่านเลย แม้จะมีวงจรการท างานคล้ายคลึงกันก็ตาม ความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้นเป็นความรู้ชั่วคราวชั่วขณะในบริบทหนึ่ง ๆ ซึ่งหากพิจารณาความรู้ภายใต้วิธีคิดปฏิบัตินิยม
ดังกล่าวในตอนต้น ก็หมายถึงการเรียนรู้เพ่ือที่จะรู้อันจะน าไปสู่การคิดที่ดียิ่งขึ้นซึ่งนักคิดปฏิบัตินิยม
จะไม่ตัดสินสิ่งที่ค้นพบต่อวิธีการแก้ปัญหาที่ดีปัญหาหนึ่ง ๆ ว่าถูกหรือผิดแต่จะเรียกสิ่งนั้นว่าความจริง
ชั่วขณะ (Temporary Truth) เพราะเมื่อเวลาผ่านไปและสังคมเปลี่ยนไปค าตอบที่เกิดขึ้น ณ เวลา
หนึ่งก็จะล้าสมัย ไม่ใช่ค าตอบส าหรับเวลาใหม่ที่ตามมา 
 ความรู้ใหม่เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกัน ดังนั้น การน าเสนอว่าอะไรคือความรู้ใหม่จาก
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จึงก าหนดได้จากการพิจารณาร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
ในขั้นตอนการสะท้อนผล เช่น พิจารณาว่า จากการบูรณาการในแนวคิดระหว่างนักวิจัยที่มีความรู้เชิง
ทฤษฎีกับผู้ร่วมวิจัยที่มีความรู้เชิงประสบการณ์ในพ้ืนที่ เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของ
การท างานหรือโดยภาพรวมทุกขั้นตอน ได้ก่อให้เกิดความรู้ใหม่อะไรที่แตกต่างไปจากทฤษฎีหรือ
แตกต่างไปจากท่ีเคยท ากันมาแต่เดิม เป็นความรู้ใหม่เกี่ยวกับวิธีการที่น ามาใช้แก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
ระหว่างทฤษฎีของผู้วิจัยและประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย ไม่ใช่ความรู้ใหม่เกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 จากผลการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในทัศนะของ
นักวิชาการทั้ง 6 ราย และทัศนะของ วิโรจน์ สารรัตนะ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) หมายถึง วิธีการสืบสวน
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สอบสวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Inquiry) PAR เป็นกระบวนการที่เป็นพลวัตส าหรับใช้ในการ
พัฒนาบุคคล และการพัฒนาวิชาชีพ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการปฏิบัติได้มากท่ีสุด
และดีที่สุด โดยที่นักวิจัยที่ปฏิบัติจะท าการค้นคว้า (Explore) เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติ มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา (Solution) ของปัญหาแต่ละอย่างนั้นให้ได้ จะเกิดขึ้นใน
ประเด็นการปฏิบัติ (Practical Issue) ที่เป็นบริบทเฉพาะ (Specific) เพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่งวิธีการ
แก้ปัญหาในประเด็นนั้น ๆ มีความโดดเด่น 6 ประการคือ 1) เป็นกระบวนการทางสังคม (Social 
Process) ซึ่งนักวิจัยมีเจตนาที่จะค้นหาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับคนอ่ืน ๆ เพ่ือท า
ความเข้าใจว่าความสัมพันธ์กันในสังคมนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและสามารถท่ีจะมีผลกระทบต่อคนแต่ละ
คนในสังคมนั้นได้อย่างไร 2) เป็นการสืบสวนสอบสวนที่เน้นการมีส่วนร่วม (Participatory) แต่ละคน
จะเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ตนท าแล้วเสนอความรู้และความคิดเห็นไปสู่บุคคลอ่ืน รวมทั้งผลักดันให้เกิด
การกระท าร่วมกัน 3) ใช้หลักของการปฏิบัติ (Practical) และใช้ความร่วมมือ (Collaborative)      
4) เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดการปลดปล่อย (Emancipatory) จะไม่มีการบีบบังคับ โดยที่ทุกคนจะ
มีอิสระจากกฎเกณฑ์ที่ไม่มีเหตุผลและโครงสร้างที่ไม่ยุติธรรมซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการพัฒนาตนเอง     
5) ช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถที่จะปลดปล่อยตนเองออกจากสภาพการที่ถูกบีบบั งคับที่มีอยู่ไม่ว่าจะ
เป็นในเรื่องของสื่อ (Media) ภาษา (Language) กระบวนการท างาน (Work Procedures) และใน
ความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจที่มีอยู่ ในบริบทต่าง ๆ  และ 6) เป็นเรื่องของการทบทวนตนเอง 
(Recursive/ Reflective/Dialectical) และจะเน้นที่การสร้างความเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติ เพราะ
ลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจะสามารถเกิดขึ้นซ้ า ๆ กันได้อีกโดยการพิจารณาผลที่
สะท้อนกลับและเหตุผลที่เหมาะสม มีกรอบแนวคิดอิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ (Critical Social 
Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) ที่เชื่อเกี่ยวกับประสบการณ์
ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระท า และการส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาใน
ทางบวก การมีอ านาจในการตัดสินใจถึงสิ่งที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงและไม่เปลี่ยนแปลง การเชื่อมโยง
ความรู้ที่มีอยู่ก่อนกับสารสนเทศท่ีได้รับใหม่ การเรียนรู้จากประสบการณ์ท้ังที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ การ
ตั้งค าถามและการแสวงหาค าตอบอย่างเป็นระบบ ตลอดจนใช้วิธีการพรรณนาถึงสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้น 
และท าความเข้าใจผลการใช้ตัวสอดแทรกทางการศึกษา โดยมีหลักการหรือลักษณะที่ส าคัญเพ่ือให้
การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่ผู้วิจัยต้องค านึงถึง ดังนี้ 

1. เป็นวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Authentic Participation) เป็นความ
ร่วมมือกัน (Collaborative) ท าให้สังคมสามารถวิเคราะห์ตนเองได้ (Self-Critical Communities) 
เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (Systematic Learning Process) ท าให้คนมีส่วนร่วมในการ
ที่จะคิดค้นทฤษฎีเกี่ยวกับการกระท าของพวกเขาเอง ต้องการให้คนได้ทดสอบการปฏิบัติ (Practices) 
ทดสอบแนวคิด (Ideas) และข้อสมมติฐาน (Assumptions) ที่เก่ียวข้องกับสังคมของเขา เกี่ยวข้องกับ
การจดบันทึกข้อมูล (Keeping Records) ต้องการให้ผู้มีส่วนร่วม (Participants) มองประสบการณ์
ของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม (Objectify) ประกอบการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Analysis) 
เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ (Starts Small) เริ่มต้นจากวงจรเล็ก ๆ (Small Cycles) เริ่มต้นจากการ
รวมกลุ่มเล็ก ๆ (Small Groups) หลาย ๆ กลุ่มที่มีปัญหาหรือความต้องการร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้มี
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ส่วนร่วมได้ร่วมกันสร้างฐานข้อมูลขึ้นมา (Build Record) และสามารถที่จะแสดงความถูกต้องของ
การกระท า (Demonstrate Evidence) ของพวกเขาอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

2. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) สะท้อนผลและหาวิธีการที่จะปรับปรุง
การบริการให้ดีขึ้น มีส่วนร่วมในการวินิจฉัยค าถาม ตอบค าถาม และตัดสินใจเกี่ยวกับการกระท าที่
เกิดขึ้น เกิดการท างานในลักษณะของการร่วมมือ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนต่าง ๆ ให้น้อยลงกว่าเดิม เกิด
การแบ่งปันอ านาจกันระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด มีความรับผิดชอบในการวิเคราะห์อย่าง
วิพากษ์ การประเมิน และการบริหารจัดการของตัวเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเปิดเผย จนสามารถ
ท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบค าถามหรือปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมได้ ในระหว่างวงจรของ PAR แต่ละ
ขั้นตอน จะต้องมีการมองย้อนไปข้างหลัง (Look Back) และในขณะเดียวกันก็ต้องมองไปข้างหน้า 
(Look Forward) ด้วยเสมอ เพราะมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันไปตลอด 

3. เป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน ที่ทั้งผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ต่างมีความเท่าเทียมกัน ในการ
แสดงความคิดเห็น เปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On Them) เป็นการวิจัยโดยพวกเขาและเพ่ือพวก
เขา (By Them and for Them) ผู้ถูกวิจัยจะมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน เป็นทั้งผู้ตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติ และ
ผู้ได้รับผลจากการปฏิบัตินั้น นอกจากนั้นบทบาทของผู้วิจัยก็เปลี่ยนไปด้วย จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้รู้ดีจากภายนอก (Outside Expert) ก็กลายเป็นผู้ร่วมวิจัยที่เสมอภาคกัน  

4. ค านึงถึงหลักการท างานวิจัย 10 ประการ คือ 1) บริบทเฉพาะ 2) ทักษะที่หลากหลาย        
3) มุ่งการเปลี่ยนแปลง 4) มุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือบรรลุผล 5) รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน 
6) วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและการเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระท า ทั้งส าเร็จและไม่ส าเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 9) การมีบันทึกของผู้ร่วมวิจัยทุกคน เช่น การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการ
ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในค าอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางสังคมและ
รูปแบบองค์การ การพัฒนาตนเองจากการร่วมในการวิจัยเป็นต้น และ 10) น าไปสู่การปฏิบัติหรือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

5. ค านึงถึงจรรยาบรรณของผู้วิจัย 10 ประการ คือ 1) ต้องรับผิดชอบต่อการรักษา
ความลับ 2) การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการวิจัยและผลลัพธ์ที่คาดหวังเกิด
จากการตัดสินใจร่วมกัน 4) ให้ผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มี
การปรึกษาหารือร่วมกัน และข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 6) การสังเกตหรือการ
ตรวจสอบเอกสารเพ่ือจุดมุ่งหมายอื่นต้องได้รับการอนุญาตก่อน 7) ผลการด าเนินงานจะยังคงปรากฏ
ให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนให้ข้อเสนอแนะได้ 8) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือทัศนะของคนอ่ืน
โดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่ 9) ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของ
กระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรกรวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ และ 10) ผู้ร่วมการวิจัยต่างมี
อิทธิพลต่อการท างานแต่ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล  

6. ค านึงถึงบทบาทของผู้วิจัย 10 ประการ คือ 1) เป็นครู 2) เป็นผู้น า 3) เป็นผู้ฟังที่ดี          
4) เป็นนักวางแผน 5) เป็นนักออกแบบ 6) เป็นนักวิเคราะห์ 7) เป็นนักสังเคราะห์ 8) เป็นนัก
สังเกตการณ์ 9) เป็นนักรายงานผล และ 10) เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก  
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7. กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่น าไปสู่การแก้ปัญหาใน
เชิงปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น ในสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนยิ่งขึ้น จึงไม่นิยมตัดสินสิ่งที่ตนค้นพบต่อ
ค าถามหรือปัญหาหนึ่ง ๆ ว่าถูกหรือผิด แต่จะเรียกสิ่งนั้นว่าความจริงชั่วขณะเพราะเมื่อเวลาผ่านไป
และสังคมเปลี่ยนไปค าตอบที่เกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่งก็จะล้าสมัยและไม่ใช่ค าตอบส าหรับเวลาใหม่ที่
ตามมา  

8. ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่ เริ่มแรกรวมทั้ ง
ข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ ค านึงถึงหลักการ “ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้อง
ได้รับการยอม รับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล” 

9. ควรหลีกเลี่ยงรูปแบบการท างานแบบปิรามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา ไม่ควร
ก าหนดต าแหน่งหรือสถานะใด ๆ ที่จะท าให้เกิดการแบ่งชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเท่า
เทียมกัน นั่งประชุมสนทนากับแบบโต๊ะกลม ผู้วิจัยจะต้องตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องผนวก
ตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ตนเองท างานด้วยอย่างเต็มที่เพ่ือท าความคุ้นเคย จนมีฐานะเป็น
สมาชิกคนหนึ่ง จะต้องคอยดูดซับทั้งความเป็นวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความต้องการ ความใฝ่ฝั น
ทะเยอทะยาน ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเก่ียวพันโดยตรงกับงานวิจัย 

10. ผู้วิจัยควรแสดงบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพของงานที่เป็นปัญหา เพ่ือระบุสภาพที่เคยเป็นมา 
สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกที่หลากหลายเพ่ือการแก้ปัญหา การเลือก
ทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหาโดยให้ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวิเคราะห์และก าหนดประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวตาม
ประสบการณ์และทุนความรู้ที่มีอยู่เดิมของพวกเขาก่อน จากนั้นจึงจะน าเอาแนวคิดเชิงวิชาการที่
ผู้วิจัยศึกษาไว้ในบทที่ 2 น าเข้าสู่วงสนทนากับพวกเขา ซึ่งอาจมีผลให้พวกเขาน าเอาแนวคิดเชิง
วิชาการนั้นไปปรับแก้หรือบูรณาการเข้ากับสิ่งที่พวกเขาร่วมกันคิดและก าหนดขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตาม
หลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจากภายในก่อน แล้วเสริมด้วยศักยภาพจาก
ภายนอก 

11. ผู้วิจัยต้องมีความรอบรู้และความไวเชิงทฤษฎีต่อการน าไปร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัย 
และสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัยและผู้เกี่ยวข้องว่า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไปด้วยกัน
ได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน เหมือนกับค าพูดที่มักพูดกันว่า “ทฤษฎีจัดปฏิบัติไม่ได้ หรือ 
ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบัติก็คือปฏิบัติ” เป็นต้น ต้องสร้างความตระหนักว่าทฤษฎีจะช่วยย่นระยะ
ทางการลองถูกลองผิดให้สั้นลงได้ นอกจากนั้นผู้วิจัยอาจสร้างแนวคิดให้ผู้ร่วมวิจัยได้เข้าใจและ
ตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันระหว่างนักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ หากท าให้เกิดขึ้นได้ 
ก็จะท าให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น การน าเสนอแนวคิด
เชิงวิชาการต้องเป็นไปหลังจากที่ปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันคิดอย่างเต็มที่ก่อน โดยหากน าเสนอ
ก่อน มีแนวโน้มที่ผู้ร่วมวิจัยจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปใช้เลยมีอยู่สูง อาจเป็นเพราะความ
เคยชินกับการเป็นผู้ถูกกระท า หรือเป็นผู้ตาม ในระบบบริหารแบบสั่งการหรือแบบบนสู่ล่างที่ฝังราก
มานาน 

12. การน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการของผู้วิจัยจะต้องน าเสนอแบบไม่ยัดเหยียด ไม่ชี้น า 
หรือไม่ให้มีอิทธิพลต่อการน าไปปฏิบัติของผู้ร่วมวิจัย แต่ต้องค านึงถึงการเป็นทางเลือก การเป็นตัว
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เสริม ในระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย จะคิด
เปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้มากกว่านั้น  
จนกว่าจะมีการถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งผู้วิจัยจะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่ เป็นระยะ ๆ เมื่อเสนอข้อมูล
เปรียบเทียบให้อย่างเต็มที่แล้ว ก็ร่วมกันตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด
มาชุดหนึ่ง…” 

13. การสังเกตเพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติ ให้กระท าในทุกขั้นตอน ตั้ งแต่ขั้นตอนการ
เตรียมการ มาจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติ โดยอาจใช้เทคนิควิธีและเครื่องมือต่าง ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างผสมกันตามสถานการณ์และความเหมาะสม เช่น การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการ
บันทึก การสัมภาษณ์ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ เป็นต้น 
ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ผลที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งการเรียนรู้จากการกระท า ถือเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญจากการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ถือเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มาก
ที่สุด และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น (Emerging of New Knowledge) ในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่ม และ
ระดับหน่วยงาน ความรู้ใหม่จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ก าหนดได้จากการพิจารณา
ร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยในขั้นตอนการสะท้อนผล 
 
2.2  ทกัษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียน 
 ในตอนต่อไปนี้ ผู้วิจัยจะน าเสนอทัศนะเกี่ยวกับแนวคิดทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักเรียน เพ่ือให้เกิดความรอบรู้ในเชิงทฤษฎี ให้เป็นข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน ที่ผู้วิจัยจะสามารถ
น าเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีหรือเชิงวิชาการเหล่านี้  ไปใช้ เพ่ือแลกเป ลี่ยนเรียนรู้กับความรู้ เชิง
ประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย ตามหลักการหนึ่งที่กล่าวถึงในตอนต้นที่ว่า “ผู้วิจัยต้องมีความรอบรู้และ
ความไวเชิงทฤษฎี ต่อการน าไปร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัย และสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัย
และผู้เกี่ยวข้องว่า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน 
เหมือนกับค าพูดที่มักพูดกันว่า ทฤษฎีจัดปฏิบัติไม่ได้ หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบัติก็คือปฏิบัติ เป็นต้น 
ต้องสร้างความตระหนักว่าทฤษฎีจะช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิดให้สั้นลงได้” โดยมีทัศนะต่าง ๆ 
ดังนี้ 

 2.2.1  แนวคิดเกี่ยวกับทักษะศตวรรษที่ 21 
 ภาคีพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 (The Partnership for 21st Century Learning: P21, 
2002) เป็นองค์กรในสหรัฐอเมริกาที่เกิดจากการรวมตัวกันของนักคิด นักการศึกษา บริษัทเอกชนชั้นน า 
และหน่วยงานของรัฐ ร่วมกันพัฒนาขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในระบบการศึกษาของ
สหรัฐอเมริกาส าหรับศตวรรษที่  21 ผู้วิจัยขอน าเอากรอบความคิดนี้มาน าเสนอด้วยเพ่ือเป็น
กรณีศึกษาว่า สหรัฐอเมริกาเขามีแนวคิดเป็นเช่นนี้ ในงานวิจัยของผู้วิจัยจะน าเอาประเด็นใดมาใช้เป็น
ประโยชน์ได้บ้าง ดังภาพที ่2.3 



35 

 
ภาพที ่2.3  กรอบความคิด P21 Framework for 21st Century Learning 
ที่มา. จาก https://bit.ly/2xYldUc 

จากภาพ 2.3 กรอบความคิดจะแบ่งเป็นสองส่วน คือ ผลลัพธ์นักเรียน (Students 
Outcomes) ซึ่งแทนด้วยแถบสายรุ้ง และระบบสนับสนุนส าหรับองค์ประกอบที่เป็นผลลัพธ์นักเรียน 
เป็นการอธิบายผลลัพธ์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 คือ ความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่นักเรียน
ควรจะมีความรอบรู้เพื่อความส าเร็จในการท างานและชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งประกอบด้วย วิชาหลัก
และหัวข้อในศตวรรษที่ 21 (Core Subject-3Rs and 21st Century Themes)  

  วิชาหลักประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ การอ่าน หรือ ศิลปะทางภาษา (English, 
Reading or Language Arts) ภ า ษ า โล ก  (World Language) ศิ ล ป ะ  (Arts) ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ 
(Mathematics) เศรษฐศาสตร์ (Economics) วิทยาศาสตร์ (Science) ภูมิศาสตร์ (Geography) 
ประวัติศาสตร์ (History) ระบบการปกครองและหน้าทีพ่ลเมือง (Government and Civics) 

  นอกจากวิชาเหล่านี้ สถานศึกษาควรส่งเสริมความเข้าใจในระดับที่สูงขึ้นโดยใช้แนวคิด
ส าคัญในศตวรรษที่ 21 (21st Century Themes) เนื่องจากเชื่อมโยงศาสตร์หลายศาสตร์จากวิชาแกน
ผสมผสานเข้าด้วยกันในลักษณะพหุสาขา (Interdisciplinary Themes) ประกอบด้วย ความ
ตระหนักเกี่ยวกับโลก (Global Awareness) ความรู้ความสามารถทางการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และ
การเป็ น เจ้ าของกิ จการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
ความรู้ความสามารถของการเป็นพลเมือง (Civic Literacy) ความรู้ความสามารถด้านสุขภาพ 
(Health Literacy) และความรู้ความสามารถด้านสภาพแวดล้อม (Environmental Literacy) ดังนี้  
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  1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills-4Cs) กล่าวคือ
เป็นทักษะในการจ าแนกผู้เรียนที่ได้รับการเตรียมความพร้อมในการท างานที่ซับซ้อนมากขึ้นออกจาก
ผู้เรียนที่ยังไม่ได้รับการเตรียมความพร้อม ซึ่งทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมประกอบด้วย ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ ปั ญ ห า  (Critical Thinking and Problem Solving) แล ะการสื่ อ ส ารและความ ร่ วม มื อ 
(Communication and Collaboration)  

  2) ทั ก ษ ะ ด้ า น ส า รส น เท ศ  สื่ อ  แ ล ะ เท ค โน โล ยี  (Information, Media and 
Technology Skills) กล่าวคือ โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นผู้เรียนควรมีทักษะ ความรู้ความสามารถด้านสารสนเทศ (Information Literacy) 
ความรู้ความสามารถด้านสื่อ (Media Literacy) และความรู้ความสามารถด้าน ICT (Information 
Communication Technology Literacy) 

  3) ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) กล่าวคือ การท างานและการใช้ชีวิต
ในปัจจุบันมีความส าคัญมากกว่าทักษะการคิดและความรู้ในเนื้อหา เนื่องจากความสามารถในการใช้
ชีวิตและการท างานที่ซับซ้อนมากขึ้นในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงต้องการให้ความส าคัญกับทักษะชีวิต
และการท างาน ประกอบด้วย การมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and 
Adaptability) ความคิดริเริ่มและการก ากับตัวเอง (Initiative and Self-Direction) ทักษะสังคมและ
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Culture Skills) ผลิตภาพและความรับผิดชอบ 
(Productivity and Accountability) และภาวะผู้ น าและความรับผิดชอบ  (Leadership and 
Responsibility) 

  ส่วนระบบสนับสนุน (Support System) คือระบบที่มีความส าคัญจ าเป็นเพ่ือท าให้
แน่ใจว่าความรอบรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับทักษะศตวรรษที่ 21 มีประสิทธิภาพเหมาะสม ต้องอาศัย
ระบบสนับสนุน ได้แก่ มาตรฐานศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills Standard) การประเมินทักษะ
ในศตวรรษที่  21 (Assessment of 21st Century Skills Standard) หลักสูตรและการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills Curriculum and Instruction) การพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษที่ 
21 (21st Century Skills Professional Development) และ สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills Learning Environments) 

 
2.2.2  กรอบความคิด enGauge ทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนศตวรรษที่ 21 

(enGauge 21st Century Skills for 21st Century Learners, 2003) เป็นกรอบความคิด ที่พัฒนา
มาจากห้องวิจัยการศึกษาเขตภาคกลางตอนเหนือ และกลุ่มเมทิรี (METIRI Group) เมื่อปี ค.ศ. 2003 
เป็นกรอบที่จะสร้างความส าเร็จของนักเรียนในการแข่งขันในชีวิต การเรียนและการท างานในยุค
ดิจิทัล (Digital Age) ซึ่งเน้นที่ทักษะและความรู้ตามบริบท ประกอบด้วย  

  1) การรู้หนังสือในยุคเทคโนโลยี (Digital-Age Literacy) การรู้หนังสือต้องขยายกว้างให้
ครอบคลุมความสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตในสังคมฐานความรู้และจะต้อง
ครอบคลุมการรู้หนังสือในมิติของ การรู้หนังสือพ้ืนฐาน (Basic Literacy) การรู้หนังสือทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) การรู้หนังสือทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) การรู้
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หนังสือทางเทคโนโลยี (Technological Literacy) การรู้หนังสือด้านทัศนศิลป์ (Visual Literacy) 
การรู้หนังสือด้านพหุวัฒนธรรม (Multi-Culture Literacy) และความเข้าใจในสังคมโลก (Globak 
Awareness) 

  2) กระบวนการคิดเชิงประดิษฐ์สร้างสรรค์ (Inventive Thinking) เป็นความคิดระดับสูง
ประกอบด้วย ความสามารถในการปรับตัวและจัดการกับความซับซ้อน (Adaptability and Imaging 
Complexity) การก าหนดเป้าหมายของตนเอง (Self-Direction) ความอยากรู้อยากเห็น (Curiousity) 
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ความกล้าเสี่ยง (Risk-Tasking) ความคิดในระดับสูงและความมี
เหตุผล (Higher-Order Thinking and Sound Reasoning) 

  3) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication) ประกอบด้วย การ
ท างานเป็นทีม (Teaming and Collaboration) มนุษย์สัมพันธ์  (Interpersonal Skills) ความ
รับผิดชอบในตนเอง (Personal Responsibility) ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเป็นพลเมืองดี 
(Social and Civic Responsibility) การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interactive Communication)  

  4) การเพ่ิมผลิตผลระดับสูง (High Productivity) ความสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การจัดล าดับ การวางแผน และการจัดการเพ่ือผลลัพธ์ (Prioritizing, 
Planning and Managing for Results) การใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพในโลกแห่งความเป็น
จริง (Effective use of Real-World Tools) ความสามารถที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงและมี
ความหมาย (Ability to Produce Relevant, High-Quality Products) (North Central Regional 
Educational Laboratory & the Metiri Group, 2003) ดังภาพที่ 2.4 

 

 
 

ภาพที่ 2.4 กรอบความคิด enGauge 21st Century Skills 
ที่มา. จาก https://bit.ly/2JBx2FF 
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 2.2.3  องค์ประกอบส าคัญของทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียน 
 Trilling and Fadel (2009) ได้เสนอแนวคิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนควรพึงมีใน
ศตวรรษที่  21 คือ 3Rs x 7Cs โดย 3Rs หมายถึง ทักษะการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย การอ่าน 
(Reading) การเขียน (Writing) และ การค านวณ (Arithmetic) คือการน าทักษะเหล่านี้มาเพ่ิม
ความส าเร็จให้กับนักเรียน และ 7Cs ประกอบด้วย 1) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะใน
การแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 2) ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) 3) ทั กษะความร่วมมื อ  การท างาน เป็ นที ม  และภ าวะผู้ น า 
(Collaboration, Teamwork and Leadership) 4) ทักษะความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวน
ทัศน์ (Cross-Cultural Understanding) 5) ทักษะการสื่อสาร ข้อมูลสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ 
(Communicative, Information and Media Literacy) 6 ) ทั กษ ะคอม พิ ว เตอร์  เท ค โน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and Media Literacy) และ 7) ทักษะอาชีพและทักษะการ
เรียนรู้ (Career and Learning Self-Reliance) 
 ในขณะที่ Hunter (2011) กล่าวถึงทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนว่า เป็นทักษะ
ความสามารถทางอาชีพหรือทักษะที่จ าเป็นมี 6 ประเภท คือ 1) ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
(Numeracy) 2) การสื่อสาร (Communication) 3) การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และการ
แก้ปัญ หา  (Problem Solving) 4) ส่ วนบุ คคล  (Personal) 5) ความสั ม พันธ์ ระห ว่ างบุ คคล 
(Interpersonal) และ 6) การจัดการข้อมูล (Information Management) เทคโนโลยีและระบบ
ข้อมูล 
 James and James (2004 cite in Mitchell et al. 2010) กล่าวถึงทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 ว่าหมายถึงคุณลักษณะที่แต่ละบุคคลสามารถน าไปสู่การท างาน ได้แก่  1) ทักษะการท างานเป็น
ก ลุ่ ม  (Teamwork Skills) 2) ทั ก ษ ะ ก าร สื่ อ ส า ร  (Communication Skills) 3) ทั ก ษ ะผู้ น า 
(Leadership Skills) 4) ทักษะบริการลูกค้า (Customer Service Skills) และ 5) ทักษะแก้ปัญหา 
(Problem Solving Skills) 
 Wagner (2008) ให้ความส าคัญของทักษะศตวรรษที่  21 ส าหรับนักเรียน ดังนี้คือ         
1) ทักษะการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 2) ทักษะ
การท างานร่วมกันผ่านเครือข่ายและการน าผู้ อ่ืนโดยอิทธิพล  (Collaboration Across Networks 
and Leading by Influence) 3) ทักษะความคล่องแคล่ วและสามารถปรับตั ว  (Agility and 
Adaptability) 4) ทักษะการริเริ่ม และการเป็นผู้ประกอบการ กล้าคิดกล้าท า  (Initiative and 
Entrepreneurship) 5) ทักษะการสื่อสารโดยการพูดและการเขียนที่มีประสิทธิผล  (Effective Oral 
and Written Communication) 6) ทักษะการเข้าถึงและการวิเคราะห์สารสนเทศ (Access and 
Analyzing Information) และ 7) ทักษะความเป็นผู้อยากรู้อยากเห็นและมีจินตนาการ (Curiousity 
and Imagination) 
 Chapman (2010) ได้น าเสนอทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่  21 ส าหรับนักเรียนไว้ 7 
ประการ คือ 1) ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์  หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  (Critical Thinking) 
สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบต่าง ๆ  2) ทักษะการแก้ปัญหา 
(Problem Solving) 3) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การคิดนอกกรอบ มีความคิดริเริ่ม            
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4) ทักษะการสื่อสาร (Communication) 5) ทักษะการพัฒนาลักษณะนิสัยส่วนตน  (Character) 
สามารถเข้าใจตนเอง ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ให้เกียรติและเคารพผู้อ่ืน  และเป็น
พลเมืองดี 6) ทักษะการเป็นผู้น า (Leadership) สามารถสร้างแรงจูงใจและน ากลุ่มคนให้ไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ และ 7) ทักษะการยอมรับพันธะ (Commitment) ความสามารถในการพัฒนา
เป้าหมายของชีวิตเพ่ือความดีที่ยิ่งใหญ่ขึ้น 
 วิจารณ์ พานิช (2556) ได้กล่าวถึงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ว่าสามารถแจกแจงออกได้เป็น 
3Rs + 8Cs + 2Ls ดังนี้ 3Rs หมายถึง Reading, ‘Riting, ‘Rithmetic + 21st Century Themes 
และ 8Cs หมายถึง 1) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา  (Critical 
Thinking and Problem Solving) 2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  (Creativity & 
Innovation) 3) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า  (Collaboration, 
Teamwork & Leadership) 4) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  (Cross-
cultural Understanding) 5) ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communication, 
Information & Media Literacy) (2 -3 ภาษา) 6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  และเทคโน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing & Media Literacy) 7) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 
(Career & Learning Self-Reliance) และ 8) ทักษะการเปลี่ยนแปลง (Change) และ 2Ls หมายถึง 
Learning Skills (ทักษะการเรียนรู้) และ Leadership Skills (ทักษะภาวะผู้น า) 
 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2558) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทักษะศตวรรษที่ 21 
ของเด็กไทย = E (4R + 7C) ดังนี้ E = Ethical Person (ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม) จะต้องเป็นผู้ที่มี
คุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลโลกที่มีคุณภาพ ด้วยทักษะ 2 กลุ่ม
ดังต่อไปนี้คือกลุ่ม 4R ประกอบด้วย อ่าน (Read) เขียน (Write) คิดค านวณและการใช้เหตุผล 
(Arithmatics and Reasoning) และกลุ่ม 7C ประกอบด้วย ทักษะหลัก ดังนี้ 1) ทักษะการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Skills) คือ ความสามารถของผู้มีปัญญาในการค้นคว้า 
การแก้ปัญหาและผลิตงานเชิงสร้างสรรค์ 2) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  (Critical Thinking 
Skills) คือ ความช านาญในการคิดวิเคราะห์ในเหตุการณ์ของกิจกรรมชีวิตประจ าวัน และชีวิตการ
ท างาน 3) ทักษะการท างานอย่างร่วมพลัง (Collaborative Skills) คือ ความเชี่ยวชาญในการท างาน
เป็นเป็นทีม แบบรวมพลังท าให้งานส าเร็จอย่างมีความสุข เป็นการสร้างความเป็นผู้น า 4) ทักษะการ
สื่อสาร (Communication Skills) คือ ทักษะการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ 5) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
(Computing Skills) คือ ความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้ 
ตลอดจนใช้เพ่ือการออกแบบและผลิตเชิงนวัตกรรม 6) ทักษะอาชีพและทักษะการใช้ชีวิต  (Career 
and Life Skills) คือ เชี่ยวชาญในอาชีพที่สนใจและถนัด การมีอาชีพท าให้ชีวิตมีความสุข และใช้ชีวิต
อย่างมีคุณภาพ 7) ทักษะการใช้ชีวิตในวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross-Cultural Skills) คือ ทักษะการใช้
ชีวิตทั้งในระดับท้องถิ่น (Local) ชาติ (Nation) อาเซียน (ASEAN และระดับโลก (Global) 
 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2558) ได้เสนอทักษะของนักเรียนส าหรับประเทศไทยให้สอดคล้องกับ
บริบททางสังคมสู่ศตวรรษที่ 21 แยกเป็น 7 กลุ่มหลักดังนี้ 1) ทักษะในการคิดวิจารณญาณและการ
ประเมิน (Critical Thinking and Evaluation) ต้องรู้จักคิดวิเคราะห์และประเมินสิ่งที่เห็นและรู้โดยมี
การไตร่ตรอง 2) ทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Analysis and Synthesis) สามารถวิเคราะห์
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แยกแยะประเด็นและมุมมองต่าง ๆ อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ 3) ทักษะการคิดสร้างสรรค์และมี
จินตนาการ (Creativity and Imagination) ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการไปในอนาคต 
น าไปสู่การสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ให้แก่โลก 4) ทักษะการผลิตและคิดนวัตกรรม (Productivity and 
Innovation) การพัฒนาผลผลิตใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพสูงที่จะแข่งกับโลกได้ 5) ทักษะการเปลี่ยนแปลง
และแก้ปัญหา (Change and Problem Solving) ทักษะนี้ส าคัญมากขึ้นอย่างมากสังคมโลกที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 6) ทักษะการสื่อสารและความมั่นใจในตนเอง (Communication and 
Self-Confidence) การสื่อสารโดยเทคโนโลยี และมีความมั่นใจในสิ่งที่เราคิดและท าอย่างเพียงพอ   
7) ทักษะทางคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Ethics and Responsibility) ต้องยึดมั่นในคุณธรรม
และมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างนักเรียนให้มีคุณค่ากับสังคมอย่างแท้จริง 
 ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) (2558) ได้สรุปทักษะ
ส าคัญที่นักเรียนควรมีในศตวรรษที่ 21 คือ 3R และ 4C ดังนี้ 3R ประกอบด้วย การอ่าน (Reading) 
การเขียน (Writing และการค านวณ (Arithmetic) และ 4C ประกอบด้วย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) การร่วมมือ (Collaboration) และ ความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และ
การบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ 
 จากกรอบความคิดทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่21 และกรอบความคิด enGauge ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนศตวรรษที่ 21 รวมทั้งทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบส าคัญของทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยขอก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
ลักษณะที่เป็นนิยามเฉพาะของทักษะศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) และ นิยามเฉพาะของ  
แต่ละกลุ่มทักษะต่าง ๆ ดังนี้ ดูภาพที ่2.5 ประกอบ 

1)  ทักษะศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) หมายถึง ทักษะที่จ าเป็นต่อนักเรียน
ส าหรับการใช้ชีวิตในยุคของโลกยุคดิจิทัล ประกอบด้วยทักษะศตวรรษท่ี 21 ที่นักเรียนต้องพึงมี ได้แก่ 
กลุ่มทักษะ 3R’s กลุ่มทักษะ 8C’s กลุ่มทักษะ 2L’s และกลุ่มทักษะอ่ืน ๆ  

2)  กลุ่มทักษะ 3R’s หมายถึง ทักษะการอ่าน (Reading Skills) ทักษะการเขียน 
(W’Riting Skills (ทักษะการเขียน) และทักษะการค านวณ (A’Rithmetic Skills) 

3)  กลุ่มทักษะ 8C’s หมายถึง ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Skills) 
ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity Thinking and Innovation Skills) ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์และไอซีที (Computing and ICT Skills) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 
ทักษะความร่วมมือ (Collaboration Skills) ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career and 
Entrepreneurial Skills) ทักษะวัฒนธรรมข้ามชาติ  (Cross Cultural Skills) และทั กษะการ
เปลี่ยนแปลง (Change Skills) 

4)  กลุ่มทักษะ 2L’s หมายถึง ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) และทักษะภาวะ
ผู้น า (Leadership Skills)  

5)  กลุ่มทักษะอ่ืน ๆ หมายถึง คุณธรรมจริยธรรม (Ethical) และความกระตือรือร้น 
(Curiously) 
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ภาพที ่2.5  กรอบแนวคิดทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียน 
 

8c’s 

ทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียน  
(21st Century Skills for 

Students) 
 

3R’s 
การอ่าน 

(Reading) 

การเขียน 
(W)Riting 

คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี 

(Computing and ICT)  
การสื่อสาร 

(Communication) 

อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
(Career & Entrepreneurial) 

ความร่วมมือ 
(Collaboration) 

2L’s 

การเรียนรู ้
(Learning) ภาวะผู้น า 

(Leadership) 

การเปลีย่นแปลง 
(Change) 

การคิดเชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 

(Creativity Thinking 
and Innovation) 

วัฒนธรรมข้ามชาต ิ
(Cross-Cultural) 

การคิดเชิงวิพากษ ์
(Critical Thinking) 

การค านวณ 
(A)Arithmetic  

อื่นๆ 

ความกระตือรือร้น 
(Curiously) 

คุณธรรมจริยธรรม 
(Ethical) 
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2.3  การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียน 

 จากผลการศึกษาทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนที่ผู้วิจัยน าเสนอข้างต้น และสรุปเป็น
องค์ประกอบส าคัญได้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มทักษะ 3R’s ประกอบด้วย ทักษะการอ่าน (Reading Skills) 
ทักษะการเขียน (Writing Skills) และทักษะการค านวณ (Arithmetics Skills) กลุ่มทักษะ 8C’s 
ประกอบด้วย 1) ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Skills) 2) ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (Creativity Thinking and Innovation Skills) 3) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ  
ไอซีที (Computing and ICT Skills) 4) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 5) ทักษะ
ความร่วมมือ (Collaboration Skills) 6) ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career and 
Entrepreneurial Skills) 7) ทักษะวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross Cultural Skills) และ ทักษะการ
เปลี่ยนแปลง (Change Skills) กลุ่มทักษะ 2L’s ประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) 
และ ทักษะภาวะผู้น า (Leadership Skills) และกลุ่มทักษะอ่ืน ๆ ประกอบด้วย คุณธรรมจริยธรรม 
(Ethical) และความกระตือรือร้น (Curiously) นั้น ผู้วิจัยของน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาใน   
แต่ละทักษะของแต่ละกลุ่มทักษะโดยสังเขป ดังนี้ 

2.3.1 การพัฒนากลุ่มทักษะ 3R’s คือ ทักษะการอ่าน (Reading Skills) ทักษะการเขียน 
(Writing Skills) และทักษะการค านวณ (Arithmetic Skills) 
 การพัฒนาทักษะการอ่าน (Reading Skills) ส าหรับประเทศไทยการอ่านเป็นวาระ
แห่งชาติ โดยก าหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันรักการอ่าน และก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ส่งเสริมการอ่านเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นกลไกขับเคลื่อนการส่ งเสริมการอ่านให้
เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่ง ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542) ศึกษาพบว่า การอ่านมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งมีอยู่ในทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ในขณะที่ สุนันทา มั่น
เศรษฐวิทย์ (2540) กล่าวว่า การอ่านเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเสาะแสวงหาความรู้ การฝึกฝนการอ่าน
อย่างสม่ าเสมอจะช่วยให้เกิดความช านาญและมีความรู้กว้างขวางด้วย และ กานต์มณี ศักดิ์เจริญ 
(2546) กล่าวว่า การอ่านเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินชีวิต ผู้ใดมีความสามารถในการอ่านหนังสือเป็น
พิเศษ มักจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพและในชีวิต สรุปได้ว่า การอ่านเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ในการเรียนรู้ช่วยพัฒนาความคิด สติปัญญา จริยธรรมให้คนในสังคม และสร้างประชากรที่มีคุณภาพ
และสังคมที่มีความเจริญอย่างแท้จริง มีแนวทางการพัฒนาดังที่ พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดี
สุข (2558) ให้แนวทางไว้ ดังนี้ 1) ทักษะการอ่าน คือ กระบวนการน าเอาข้อมูลกลับมาใช้และเข้าใจ
สารที่เป็นลายลักษณ์ทางภาษา 2) ประเภทของการอ่าน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เช่น  การอ่าน
เฉพาะเจาะจง เป็นการอ่านชื่อบุคคลหรือร้านค้าในสมุดโทรศัพท์ เป็นต้นซึ่งจะต้องปฏิบัติดังนี้  ผู้อ่าน
ค้นหารายชื่อโดยการอ่านอย่างรวดเร็ว รู้ว่าค้นหาชื่ออะไร (ค าส าคัญ) และไม่จ าเป็นต้องอ่านสิ่งที่ไม่ได้
ค้นหา การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญ ให้ตรวจสอบความเกี่ยวข้องของเนื้อหาและติดตามเนื้อหา อ่าน
เพลิดเพลิน ไม่ต้องใช้สมาธิมาก อ่านเพ่ือระบุประเภทของการอ่าน เพ่ือเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง โดย
ส ารวจ ตั้งค าถาม และอ่านอย่างละเอียด นึกจ า และทบทวน  3) สิ่งที่ใช้ฝึกทักษะการอ่าน ได้แก่ 
หนังสือ ต าราไวยากรณ์ นิตยสาร โฮมเพจทางอินเทอร์เน็ต นวนิยาย ฯลฯ 4) รายการตรวจสอบการ
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อ่านเพ่ือความเข้าใจ ได้แก่ ก่อนอ่านให้อ่านคร่าว ๆ ตั้งวัตถุประสงค์ในการอ่าน ขณะอ่านพิจารณา
องค์ประกอบของเนื้อหา ตีความหมาย และหลังอ่านให้ถอดความและท าผังความคิด 
 การพัฒนาทักษะการเขียน (Writing Skills) ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ส าคัญและ
ค่อนข้างยาก ต้องอาศัยความรู้ และข้อมูลต่าง ๆ จากทักษะการฟัง การดู การพูด และการอ่านเป็น
พ้ืนฐาน แล้วถ่ายทอดความรู้ ความคิด หรืออารมณ์ ออกมาเป็นภาษาเขียน ให้ผู้อ่านเข้าใจตามความ
ประสงค์ของผู้เขียนได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง อรรัตน์ รัตนสกล (2545) กล่าวว่า การเขียน คือการถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด จินตนาการและประสบการณ์ต่าง ๆ ออกมาโดยใช้สัญลักษณ์หรือตัวอักษร เป็น
เครื่องมือที่ใช้กระตุ้นให้เกิดกระบวนการทางความคิด ในการน าความรู้ความจ าเดิมมาใช้ถ่ายทอดเป็น
ตัวอักษรที่สามารถสื่อความให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างชัดเจน  มีแนวทางการพัฒนาดังที่ พิมพ์พันธ์    
เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2558) ให้แนวทาง คือ การเรียบเรียงความคิดหรือความรู้สึกออกมา
เป็นภาษาโดยเขียนผ่านสื่อหลากหลายประเภทดังนี้ 1) ประเภทของการเขียน  ได้แก่ การเขียนเล่า
เรื่อง เพ่ือบอกเล่าประสบการณ์หรือเรื่องราวจากความจริง การเขียนอธิบาย เพ่ือสื่ออธิบายข้อมูลที่
ยากต่อความเข้าใจของผู้อ่าน และการเขียนชวนเชื่อเพ่ือให้ผู้อ่านคล้อยตาม 2) องค์ประกอบของการ
เขียน ประกอบด้วย ประโยคหลัก ซึ่งจะบอกว่าเกี่ยวข้องกับอะไร  ประโยคสนับสนุน รายละเอียด
เพ่ิมเติมสนับสนุนประโยคหลัก และ ประโยคสรุป กล่าวถึงความส าคัญของเรื่องที่เขียน 

การพัฒนาทักษะการคิดค านวณ (Arithmetics Skills)  เป็นทักษะเกี่ยวกับการค านวณ
ได้แก่ เลขคณิต เรขาคณิต พีชคณิต แคลคูลัส ฯลฯ ซึ่งเกี่ยวพันกับ ปริมาณ  ขนาด รูปร่างและ
ความสัมพันธ์โดยที่ใช้จ านวนเลขและสัญลักษณ์เป็นเครื่องช่วยในการเรียนรู้  มีนักคณิตศาสตร์ได้
กล่าวถึงการสอนไว้ดังนี้ 1) ให้นักเรียนมีความพร้อมก่อนที่จะสอน 2) สอนจากสิ่งที่เด็กมีประสบการณ์
หรือได้พบเห็นอยู่เสมอ 3) สอนให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนย่อยกับส่วนย่อย และส่วนย่อยกับ
ส่วนใหญ่ 4) สอนจากง่ายไปหายาก 5) สอนให้เข้าใจในหลักการและรู้วิธีที่จะใช้หลักการสอน  ฝึก
ท าซ้ าและทบทวนอยู่เสมอ 6) ต้องให้เรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม 7) ให้ก าลังใจแก่เด็กเพ่ือให้เกิด
ความมานะพยายาม ควรค านึงถึงความถนัดของเด็กที่ควรได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ  8) การใช้
อุปกรณ์ ได้แก่ อุปกรณ์การสอนส าเร็จรูป และ อุปกรณ์สอนที่ประดิษฐ์ 9) การใช้อุปกรณ์การสอนนั้น
จะต้องพิจารณาขั้นตอนการใช้ ตั้งแต่การเลือกอุปกรณ์การสอนให้เหมาะ การเตรียมครูต้องวางแผนใน
การเตรียมตัวล่วงหน้าเพ่ือการใช้อุปกรณ์การสอนนั้นจะไม่มีปัญหาในขณะใช้ การแสดงซึ่งเป็นขั้นที่ส าคัญ
ที่สุด เพราะเป็นขั้นที่น าอุปกรณ์มาสอนมาใช้กับผู้เรียนให้เรียนบทเรียนอย่างเข้าใจและการติดตามผล
เพ่ือจะได้ทราบผลการใช้อุปกรณ์การสอนนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งไว้ (สุรชัย ขวัญเมือง, 2522) 

2.3.2  การพัฒนากลุ่มทักษะ 8C’s คือ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking 
Skills) ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity Thinking and Innovation Skills) 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computing and ICT Skills) ทักษะการสื่อสาร 
(Communication Skills) ทักษะความร่วมมือ (Collaboration Skills) ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ (Career and Entrepreneurial Skills) ทักษะวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross Cultural 
Skills) และทักษะการเปลี่ยนแปลง (Change Skills) 

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Skills) Ennis (1985) ได้
อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ คือ การนิยาม การตัดสินใจข้อมูล และ การอ้างอิง
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ในการแก้ปัญหาและการสรุปอย่างสมเหตุสมผล ซึ่ง ทิศนา แขมมณี (2544) ได้อธิบายกระบวนการคิด
เชิงวิพากษ์ ซึ่งมีวิธีคิดดังนี้คือ 1) ตั้งเป้าหมายในการคิด 2) ระบุประเด็นในการคิด   3) ประมวลข้อมูล
ทั้งทางด้านข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นที่คิดทางกว้าง ลึก และไกล  4) 
วิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะหมวดหมู่ของข้อมูลและเลือกข้อมูลที่จะน ามาใช้ 5) ประเมินข้อมูลที่ใช้ใน
แง่ความถูกต้อง ความเพียงพอ และความน่าเชื่อถือ  6) ใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาข้อมูล เพ่ือ
แสวงหาทางเลือกหรือค าตอบที่สมเหตุสมผลตามข้อที่มี 7) เลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึง
ผลที่จะตามมาและคุณค่าหรือความหมายที่แท้จริงของสิ่งนั้น 8) ชั่งน้ าหนักผลได้ผลเสีย คุณโทษใน
ระยะสั้นระยะยาว  9) ไตร่ตรอง ทบทวนกลับไปมาให้รอบคอบ และ 10) ประเมินทางเลือกและทุก
ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่คิด 

การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และน วัตกรรม  (Creative Thinking and 
Innovation Skills) Guilford and Hoepfner (1971) ได้ ศึ กษ าองค์ ป ระกอบ ของความคิ ด
สร้างสรรค์เพ่ิมเติมว่ามีองค์ประกอบอย่างน้อย 8 องค์ประกอบ คือ 1) ความคิดริเริ่ม (Originality)    
2) ความคิดคล่องตัว  (Fluency) 3) ความคิดยืดหยุ่น  (Flexibility) 4) ความคิดละเอียดลออ 
(Elaboration) 5) ความคิดไวต่อปัญหา (Sensitivity) 6) การให้นิยามใหม่ (Redefinition) 7) ความ
ซึมซาบ (Penetration) และ 8) การท านาย (Prediction) มีนักวิชาการหลายท่านให้ข้อแนะน าใน
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 1) จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้นักเรียนรู้สึกเป็นอิสระไม่ถูก
ควบคุมโดยระเบียบวินัย เมื่อนักเรียนมีอิสระในการคิด การตัดสินใจ ย่อมท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมให้นักเรียนถาม และให้ความสนใจต่อค าถามแปลก ๆ ของนักเรียน ในการตอบ
ค าถามอย่างมีชีวิตชีวา และควรกระตุ้นให้นักเรียนได้วิเคราะห์ ค้นหาหรือพิสูจน์ค าตอบ ซึ่งจะน าไปสู่
การคิดสร้างสรรค์ 3) ส่งเสริมให้นักเรียนตอบค าถามชนิดปลายเปิดที่มีความหมาย ไม่มีค าตอบที่
แน่นอนตายตัว ค าถามลักษณะนี้จะสนับสนุนให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้หาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
มากขึ้น 4) สนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้มากขึ้น โดยให้ข้อมูลข่าวสารที่จะกระตุ้นให้นักเรียนมีความ
สนใจที่จะเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง ชื่นชมนักเรียนที่พยายามเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการให้ก าลังใจ
และผลักดันให้นักเรียนริเริ่มในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ 6) ส่งเสริมให้นักเรียนใช้
จินตนาการของตนเองและยกย่องชมเชยเมื่อนักเรียนมีจินตนาการที่แปลกกว่าผู้อ่ืน และเป็นประโยชน์
ต่อสังคม และ 7) ส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์ โดยยั่วยุให้นักเรียนหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูล ในรูปแบบที่แปลกใหม่จากเดิม ให้คิดวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ และมีความกล้าเสี่ยงทางสติปัญญา  

การพัฒนาทักษะนวัตกรรม เนาวนิตย์ สงคราม (2557) ได้ให้นิยามของ นวัตกรรม ว่า 
หมายถึง องค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน หรือเป็นผลงานที่มีอยู่แล้วแต่น ามาปรับปรุงหรือ
พัฒนาและได้ผลดี มีแนวทางการพัฒนาแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ (1) การเตรียมความพร้อม
ส าหรับการสร้างนวัตกรรม เป็นขั้นปฐมนิเทศที่ผู้เรียนจะได้เตรียมตัวก่อนการด าเนินการสร้างผลงาน
นวัตกรรม (2) การสร้างแรงจูงใจ เป็นวิธีการที่จะท าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความเต็มใจในการใช้
ความพยายามในการท างานให้ส าเร็จลุล่วงไป (3) การสร้างความไว้วางใจ เป็นลักษณะของความ
คาดหวังของบุคคลที่มีต่อการแสดงออกของบุคคลอ่ืนว่ามีความน่าเชื่อถือได้และไม่ก่อความเสียหาย
หากบุคคลผู้นั้นได้บอกหรือกระท าสิ่งที่เป็นส่วนบุคคลเช่นความรู้เทคนิคต่าง ๆ ความไว้วางใจเป็นสิ่งที่
ส าคัญเพราะจะช่วยให้สมาชิกในทีมไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นต่อการสร้างผลงานนวัตกรรม  (4) การให้
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ความหมายและตัวอย่างนวัตกรรม การให้ค าจ ากัดความ และนิยามแก่บุคคลที่ยังไม่เข้ าใจใน
ความหมายของค าว่านวัตกรรม ยังไม่สามารถมองเห็นภาพของนวัตกรรมได้อย่างชัดเจน เนื่องจาก
ประสบการณ์ในการท างานน้อย การบอกความหมายและการยกตัวอย่างรถประจ าจึงเป็นสิ่งที่ควรท า
อย่างยิ่ง เป็นการน าทางให้บุคคลที่ยังไม่เข้าใจ คาดเดาสิ่งที่เป็นนวัตกรรมไม่ได้สามารถมองนวัตกรรม
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น (5) การให้ผู้เรียนน าเสนอตัวอย่างนวัตกรรม เป็นสิ่งที่ช่วยย้ าเตือนถึงความ
เข้าใจของผู้เรียนว่ามีความเข้าใจในความหมายของนวัตกรรมมากขึ้นโดยให้ยกตัวอย่างนวัตกรรมและ
น ามาเสนอ (6) การด าเนินการสร้างผลงานนวัตกรรม ให้ผู้เรียนได้ด าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้โดย
เป็นการสร้างตัวต้นแบบตามแนวคิดที่ได้คิดไว้ในทีมโดยผลงานที่สร้างขึ้นจะมีลักษณะผลงาน
นวัตกรรม (7) การทดลองใช้ผลงานนวัตกรรม การน าผลงานนวัตกรรมไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
ของผลงานนั้นนั้นเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน (8) การน าเสนอผลงานนวัตกรรม เป็นการน าเสนอผลงาน
นวัตกรรมให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เรียนรวมทั้งผู้ที่สนใจได้เข้าฟังและให้คะแนนผลงานนวัตกรรม  การจัด
กิจกรรมการน าเสนอผลงานนวัตกรรม สมาชิกในแต่ละทีมน าผลงานนวัตกรรมน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
สมาชิกในแต่ละทีมรายงานกระบวนการท างานโดยจัดท าเป็นรูปเล่มโครงงาน  ผู้สอนกล่าวยกย่อง
ผู้เรียนแต่ละทีมเพ่ือสร้างก าลังใจในการพัฒนาผลงานต่อไป  สมาชิกในแต่ละทีมร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็น (After Action Review) สมาชิกในทีมร่วมกันเขียนสะท้อนความรู้สึกหลัง
ท ากิจกรรม (Reflection) (9) การประเมินผล เป็นขั้นตอนหลังจากที่ทีมได้น าเสนอผลงานนวัตกรรม
และน าส่งรูปเล่มโดยการประเมิน จะประเมินร่วมกันจากผู้เชี่ยวชาญ ทีมอ่ืน ๆ และทีมตนเอง การจัด
กิจกรรม การประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญและสมาชิกในทีมอ่ืนร่วมกันประเมินผลงานนวัตกรรมตามเกณฑ์
ที่ได้ตั้งไว้และให้ค าแนะน าในผลงานนวัตกรรมนั้น ๆ  

การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และไอซีที (Computing and ICT Skills) ICT 
ย่อมาจาก Information and Communication Technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การ
น ามาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บและการน าไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยี
เหล่านี้มักจะหมายถึง คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์ (Hardware) ส่วนค าสั่ง (Software) 
และส่วนข้อมูล (Data) และระบบการสื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ระบบสื่อสารข้อมูล 
ดาวเทียมหรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ทั้งมีสายและไร้สาย (ความหมายตามที่ให้ไว้ในแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549) ในโลกแห่งความรู้ (World 
Knowledge) ซึ่งผู้เรียนมีความสามารถท่ีจะเรียนเวลาใด สถานที่ใด หรือแม้กระทั่งจะเรียนรู้กับใครก็
ได้ตามความสนใจของแต่ละคน จึงเกิดความยืดหยุ่นในการเรียนรู้มากขึ้น แนวทางการพัฒนาทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์และ ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การเรียนการสอนบน
อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ การส่งการสอนทางไกลด้วยการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม การเรียนการ
สอนโดยการประชุมทางไกลด้วยวีดีทัศน์ บทเรียนลักษณะข้อความหลายมิติและสื่อหลายมิติ  บันทึก
ข้อมูลและสารสนเทศด้วยซีดีและดีวีดี  การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีไร้สาย การศึกษาเชิงลึกด้วย
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ฯลฯ (เนาวนิตย์ สงคราม, 2554) 

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) การสื่อสาร หมายถึง การ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากบุคคลฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า “ผู้ส่งสาร (Sender)” ส่ง “สาร (Message)” ไป
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ยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า “ผู้รับสาร (Reciever)” โดยผ่าน “ช่องทางการสื่อสาร (Channel)” 
โดยเรียกสั้น ๆ ว่า SMCR หลักส าคัญในการสื่อสารนั้น ต้องมีองค์ประกอบ 7 ประการ คือ 1) ความ
น่าเชื่อถือ (Credibility) ในเรื่องของผู้ให้ข่าวสาร แหล่งข่าว เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ หรือเต็มใจรับฟัง
ข่าวสารนั้น 2) ความเหมาะสม (Context) ความส าคัญอยู่ที่ท่าที ท่าทางภาษา ค าพูดที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมสังคม หมู่ชน หรือสภาพแวดล้อมนั้น ๆ 3) เนื้อหาสาระ (Content) จะต้องมีความหมาย
ส าหรับผู้รับ มีสาระประโยชน์ 4) บ่อยและสม่ าเสมอต่อเนื่องกัน (Continuity and Consistency) 
หรือมีการย้ าหรือซ้ าเพ่ือเตือนความทรงจ าและมีความเสมอต้นเสมอปลาย  5) ช่องทางข่าวสาร 
(Channels) ข่าวสารจะเผยแพร่ได้ดีนั้นจะต้องส่งให้ถูกช่องทางของการสื่อสารนั้น ๆ  ควรเลือก
ช่องทางที่ได้ผลเร็วที่สุด 6) ความสามารถของผู้รับข่าวสาร (Capability of Audience) ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายอย่าง เช่น สถานที่ โอกาสอ านวย นิสัย ความรู้ พ้ืนฐานที่จะช่วยให้เข้าใจ เป็นต้น 7) 
ความแจ่มแจ้งของข่าวสาร (Clarity) ข่าวสารต้องง่าย ใช้ภาษาที่ผู้รับเข้าใจ การพัฒนาทักษะการ
สื่อสาร ดังนี้ “พูดให้เป็น” การคิดก่อนพูด การใคร่ครวญไตร่ตรองให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนจะพูด มีสติ
ในการพูด เป็นไปในทางสร้างสรรค์ก่อประโยชน์ และ พูดอย่างสุภาพอ่อนโยน “ฟังให้เป็น” คือ ตั้งใจ
ฟัง ท าความเข้าใจกับเรื่องที่ฟัง โดยไม่แทรก ไม่ขัดจังหวะ “อ่านให้เป็น” เพ่ือการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และน าไปใช้ในชีวิตจริง “เขียนให้เป็น” การเขียนเป็นการแสดงความรู้ ความคิด ความ
ต้องการ เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ผู้รับสารสามารถอ่านได้เข้าใจ ด้วยรูปแบบต่าง ๆ (ปิยาพร    
หวังมหาพร, 2555) 

การพัฒนาทักษะความร่วมมือ (Collaboration Skills) ปิยาพร หวังมหาพร (2555) 
กล่าวว่าความร่วมมือเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การทั้งความสัมพันธ์ที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการโดยการเจรจา การท าความตกลง การบริหารข้อตกลงร่วมกัน และ Agranoff and McGuire 
(2003) กล่าวว่า ความร่วมมือหมายถึงการกระท ากิจกรรมใด ๆ ในลักษณะของการมีส่วนร่วม  ริเริ่ม 
ประสานงาน ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนซึ่งกันและกันเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายในกิจกรรมนั้น ๆ เป็น
กระบวนการที่กระตุ้นให้องค์การต่าง ๆ หันมาปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จด้วย
ศักยภาพขององค์การเพียงองค์การเดียว ซึ่งภายใต้บริบทของการสร้างความร่วมมือ ต้องมีการสร้าง
การเรียนรู้ร่วมกัน และที่ส าคัญที่สุดบทบาทของผู้เล่นแต่ละคน หรือองค์การแต่ละองค์การล้วนเป็นไป
ในลักษณะของการเป็นพันธมิตร (Partners) ไม่ใช่เป็นไปในลักษณะของผู้บังคับบัญชา (Superior) 
และ ผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate) ซึ่งจากกระบวนการความร่วมมือดังกล่าว หากสรุปมิติของ
กระบวนการร่วมมือ จะประกอบด้วย มิติด้านการปกครองหรือด้านโครงสร้าง ได้แก่ การก าหนด
กฎระเบียบ การเจรจา การตัดสินใจ การสรรหาบุคคลที่มีศักยภาพ การสร้างพันธะสัญญา มิติดังกล่าว
เป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้การบริหารเกิดขึ้นตามมา และมิติด้านการบริหารหรือกระบวนการ ได้แก่ การ
วางแผน การก าหนดเป้าหมาย การสนับสนุนด้านการเงิน การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
การสร้างแนวปฏิบัติ การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ การจัดการความขัดแย้งและการประเมินผล 

การพัฒนาทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ  (Career and Entrepreneurial 
Skills) ตามมุมมองของ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์ (2541) กล่าวว่า อาชีพหมายถึงงานที่บุคคลกระท าโดย
ใช้ความรู้ทักษะและความสามารถของตนเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เป็น
ประสบการณ์ในการท างานหรือล าดับของต าแหน่งซึ่งบุคคลด ารงอยู่ภายในช่วงชีวิตของบุคคลในสาย
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อาชีพเดิมตั้งแต่เริ่มต้นจนเกษียณอายุ เช่น อาชีพแพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ 
ชาวนา ชาวสวน พ่อค้า ครู นักบัญชี นักบริหาร เป็นต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงสายอาชีพตามความ
เหมาะสม ขึ้นอยู่กับทัศนคติ พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ของแต่ละคนขึ้นอยู่กับพ้ืนฐาน
ของความสนใจและความถนัดของบุคคล การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพเป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลซึ่งมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ต่างกัน การจัดการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ มี 4 ประเภท คือ 1) การฝึกทักษะอาชีพ โดยจัดการศึกษาด้านอาชีพหลักสูตร
ระยะสั้น เพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียน ให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการอาชีพ  2) การเข้าสู่
อาชีพ เป็นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้สามารถคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพ่ือ
เข้าสู่อาชีพ 3) กลุ่มพัฒนาอาชีพ เป็นการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์แก่กลุ่มที่มีอาชีพประเภท
เดียวกัน ให้สามารถพัฒนาปริมาณและคุณภาพผลผลิตเข้าสู่การจ าหน่ายมีรายได้ยิ่งขึ้น  และ 4) การ
พัฒนาด้วยเทคโนโลยี เป็นการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ต้องการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนาอาชีพและศักยภาพแก่ตนเอง ส่วนการเป็นผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่เห็นโอกาสทางธุรกิจและ
ยอมรับความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจเป็นการเอาผลประโยชน์จากโอกาสและความคิด (Coulter, 
1997) แนวทางการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ โดยการพัฒนาตนเองให้มีแบบอย่างบุคลิกภาพ
ของผู้ประกอบการที่ประสบผลส าเร็จ และจากการศึกษาบุคลิกภาพของผู้ประกอบการที่ประสบ
ผลส าเร็จเพ่ือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง ดังที่ Scarborough and Zimmerer (2003) ได้
สรุปบุคลิกภาพของผู้ประกอบการที่ประสบผลส าเร็จดังนี้ 1) รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง     
2) เชื่อมั่นในความสามารถและต้องการความส าเร็จมากกว่าเงินตรา 3) มีทักษะด้านการจัดการและ
ชอบความเสี่ยงในระดับปานกลาง 4) มีพลังงานสูงเพ่ือทุ่มเทในการท างานและไม่ย่อท้อต่อทุก
สถานการณ์ 5) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  

การพัฒนาทักษะทางวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross-Cultural Skills) คือทักษะที่เน้นความ
เข้าใจในกลุ่มคนในหลากหลายชาติพันธ์ ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์  ซึ่งตาม
ทัศนะของ จ าลักษณ์ ขุนพลแก้ว (2556) กล่าวว่า บุคคลที่สามารถท างานร่วมกับชาวต่างชาติ หรือ
ท างานยังต่างประเทศให้ได้ผลงานดี ควรพัฒนาตนเองดังนี้  1) มีความรู้ ความเข้าใจในมิติทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่าง ยอมรับความหลากหลาย และมีทัศนคติที่เป็นบวกต่อทั้งวัฒนธรรมของตนเอง 
และของเพ่ือนร่วมงานจากชาติอ่ืน 2) มีความสามารถทางภาษาต่าง ๆ อย่างน้อย 2 ภาษา (หาก
สามารถสื่อสารได้หลายภาษายิ่งดี) โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศที่เราต้องท างาน
ด้วย โดยเฉพาะภาษาของประเทศในอาเซียนด้วยกัน ถ้าสามารถจดจ าค าทักทาย มารยาทของแต่ละ
ประเทศที่ไปพบปะ ก็จะช่วยเพ่ิมเสน่ห์และความประทับใจเมื่อแรกเจอได้เป็นอย่างดี  3) ยืดหยุ่น 
ปรับตัวได้ในสถานการณ์ที่แตกต่าง ไม่ยึดติดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเกินไป และชอบแสวงหาความรู้ใน
สิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ 4) พร้อมเดินทางทั้งต่างจังหวัดและต่างประเทศ มีความอดทนกับการเดินทาง
ระยะเวลานาน ๆ อยู่ตามล าพังได้ สามารถช่วยเหลือตนเองหรือพ่ึงตนเองได้  5) มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัวที่รุนแรงจนเป็นอุปสรรคในการเดินทางไกล ๆ และมีสุขภาพจิตที่ดี เผชิญ
กับอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างมีสติ 6) มีความรู้ หรือความสามารถพิเศษเกี่ยวกับวัฒนธรรมประจ าชาติ 
อาทิ การปรุงอาหารประจ าชาติ ร้องเพลง ศิลปะการแสดง สถานที่ส าคัญ สถานที่ท่องเที่ ยว 
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ประวัติศาสตร์ และความรู้ทั่วไป เพ่ือใช้ในการแลกเปลี่ยนบทสนทนา ท าให้สร้างความคุ้นเคยและ
กระชับมิตรได้เร็วขึ้น 

การพัฒนาทักษะการเปลี่ยนแปลง (Change Skills) ในปี พ.ศ. 2563 ถูกคาดการณ์กันว่า
จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ เพราะเป็นปีแห่งการบรรจบกันของความหลากหลายในด้าน
แรงงานและความก้าวหน้าในระบบเทคโนโลยี การสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต สร้างให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่
ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของผู้คนบนโลกแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า 
Disruption ไม่ว่าจะมาจากความก้าวหน้าของผลผลิตที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
หรือเทคโนโลยีการเงินที่มีสกุลเงินไอทีแบบ Bitcoin หรือโปรแกรมประมวลวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลที่
ทรงประสิทธิภาพแบบ Blockchain หรือจะเป็นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มพลังงานทดแทนยุคใหม่ 
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ยุคใหม่ การสื่อสารและการค้าบนพ้ืนที่ดิจิทัลและไอที ที่ประสิทธิภาพสูงยิ่ง 
รวมทั้งการพัฒนาภาพพิมพ์ 3 มิติ เป็นต้น การพัฒนาการเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงจึง
จ าเป็นต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมไปถึงวิธีที่องค์กรปฏิบัติและจูงใจพนักงานในการเตรียมพร้อม
ผู้น าและวิธีบริหารจัดการธุรกิจด้วย ผู้น ามีความเข้าใจให้ความส าคัญผลักดันเพ่ือให้เกิดการน าไปใช้
จริงและการสร้างให้เป็นนวัตกรรมองค์กร (อริญญา เถลิงศรี, 2561) สอดคล้องกับ แจ็ค มินทร์ อิงค์
ธเนศ (2560) กล่าวว่า การอยู่ในสังคมที่มีพลวัตสูงเช่นนี้ ไม่มีอะไรดีไปกว่าการสร้างภูมิคุ้มกันจาก
ภายในตัวเราเอง รวมถึงอยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างผสมกลมกลืน ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ 
หรือจะเป็นผู้บริหารในองค์กร ก็จ าเป็นต้องใช้หลักคิดนี้เหมือน ๆ กัน คือ ข้อแรก ต้องมีความสุขในสิ่ง
ที่ท าอยู่ หากชอบก็ย่อมท าให้กระหายที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้ตัวเองตลอดเวลา 2) 
มองเห็นอุปสรรคเป็นโอกาสที่จะได้พิสูจน์ฝีมือและได้ท้าทายตัวเอง เพราะรู้ว่าอุปสรรคเหล่านั้นเป็น
ของคู่กับคนเก่งและมีความส าเร็จรออยู่ข้างหน้า 3) อาสาเสนอตัวท าสิ่งใหม่ ๆ ก็ย่อมมีทีมงานที่พร้อม
ปรับตัวรู้เป้าหมายใหม่เสมอ 4) อย่าให้การท างานต้องอะลุ้มอล่วยไปตามเสียงส่วนใหญ่ทั้งหมด อาจ
เป็นความอันตรายที่ทุกคนมองข้ามความเห็นต่าง 5) ตระหนักว่าไม่มีงานใดส าเร็จได้โดยไร้อุปสรรค
เพราะจะท าให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับทุกปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  6) ให้โอกาสกับข้อผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเอง เพ่ือนร่วมงาน ลูกน้องทุกคน ก็มีโอกาสท างานผิดพลาดได้เหมือน ๆ กัน 
จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละคนเพ่ือป้องกันการใช้คนไม่ตรงกับงานก่อนเป็นอันดับ
แรก เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็ต้องมีการทบทวนขั้นตอนทั้งหมดให้ถูกต้อง 7) ต้องหาความท้าทาย
ใหม่ ๆ เสมอซึ่งจะท าให้เราพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องและมีทักษะใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้นตลอดเวลา 8) 
อย่าปล่อยให้สมาร์ทดีไวซ์ท าให้เราเสียสมาธิ เพราะบางครั้งท าให้เราต้องเสียสมาธิไปจากงานส าคัญ ๆ 
ได้โดยไม่รู้ตัว และ 9) ต้องมีเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน เพราะสิ่งที่เราท ามีค่าเสมอและผลงานย่อ
มตกอยู่กับองค์กร และยิ่งท ามากผลสุดท้ายก็ตกอยู่กับเศรษฐกิจของประทศที่จะเติบโตตามไปด้วย
เช่นกัน 

2.3.3  การพัฒนากลุ่มทักษะ 2L’s ประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) 
และ ทักษะภาวะผู้น า (Leadership Skills) 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) จากรายงานการวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (พิณสุดา  
สิริธรังศรี, 2555) กล่าวถึง คณะกรรมาธิการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษท่ี 20 ขององค์การ 
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UNESCO ปี ค.ศ. 1996 ได้รายงานว่า “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” เป็นกุญแจส าคัญที่ใช้ส าหรับเปิดเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 เพ่ือตอบสนองโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยได้ให้ความส าคัญกับสี่เสาหลักที่
เป็นรากฐานของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นี้ ได้แก ่1) การเรียนเพื่อรู้ (Learning to Know) 2) การ
เรียนรู้เพ่ือการปฏิบัติ (Learning to Do) 3) การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม (Learning to Live 
Together) และ 4) การเรียนเพ่ือชีวิต (Learning to Be) จึงกล่าวได้ว่าทักษะการเรียนรู้ของบุคคลใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นการแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคคล  
พัฒนาทักษะชีวิตตลอดจนความเชี่ยวชาญ  และสมรรถนะที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
ด ารงชีวิตเพ่ือบุคคลจะได้น าสิ่งที่ได้รับการพัฒนานี้ไปปรับใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน วิธีพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้    
1) พัฒนาบุคลิกภาพตนเองให้เป็นคนกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น โดยแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ         
2) พัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้ (Basic Skills) ประกอบด้วย ทักษะการฟัง ทักษะการถาม 
ทักษะการอ่าน ทักษะการคิด ทักษะการเขียน และทักษะการลงมือปฏิบัติ 3) พัฒนาทักษะด้านการ
เรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) เป็นทักษะที่เน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดวิเคราะห์ การท างานร่วมกัน มุ่งเน้นให้เกิดความรู้ความสามารถ และ
แก้ปัญหาการสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมในการก้าวสู่
โลกการท างานและสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในสภาวะปัจจุบัน 4) พัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ศึกษาวิธีการในการใช้สื่อและ
เทคโนโลยี สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด 
5) พัฒนาทักษะด้านชีวิตและอาชีพ  (Life and Career Skills) มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการ
ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีสัมพันธภาพที่ดีต่อคนอ่ืน  มีศักยภาพและมี
ความสามารถในการเป็นผู้ผลิตที่สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีความเป็นผู้น าเป็นแบบอย่างที่ดี มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถประสานงานได้ดี และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างดีที่สุด 6) พัฒนาทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) คือการเป็นคนใฝ่รู้ให้เป็นคนมี
ความคิด มีวิจารณญาณเวลาฟังอะไรก็รู้จักวิเคราะห์  รู้จักสรุป รู้จักน าเอาสิ่งดี ๆ มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์อย่างสมเหตุผล 7) พัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษาโดยเฉพาะภาษาสากลที่ใช้  คือ 
ภาษาอังกฤษ เพราะสามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ในทุกประเทศในโลก 

การพัฒนาทักษะภาวะผู้ น า (Leadership Skills) ในศตวรรษที่  21 นี้ ได้มี การ
ค้นคว้าวิจัยแนวคิดเชิงผู้น าสมัยใหม่ เช่น แนวคิดภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Leadership) 
แนวคิดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) ทฤษฎีภาวะผู้น าในตัวเอง (Self-Leadership 
Theory) และแนวคิดภาวะผู้น าเชิงผู้น าที่แท้จริง (Authentic Leadership) จะเห็นได้ว่า การ
เปลี่ยนแปลงเรื่องของการพัฒนารูปแบบของภาวะผู้น าเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะเข้าสู่เชิงจิตวิญญาณ
มากขึ้น เนื่องจากความเชื่อที่ว่า "มนุษย์มีศักยภาพที่ซ่อนอยู่จริง" การพัฒนาภาวะผู้น าในปัจจุบันมี 5 
แนวทางคือ กระบวนการฝึกอบรม (Training) กระบวนการโค้ช (Coaching) กระบวนการให้
ค าปรึกษา (Consulting) กระบวนการการเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) และกระบวนการเจริญสติ 
(Mindfulness Practice) ซึ่งกระบวนการพัฒนากับภาวะผู้น านั้น ไม่ได้ส าคัญว่าจะได้ผู้น าแบบใดแต่
ส าคัญว่า เมื่อสร้างให้เกิดภาวะผู้น าแบบใดขึ้นมาแล้ว ตัวเขาเองได้เห็นศักยภาพตัวเองหรือไม่ เกิด
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ความตระหนักรู้ว่าตัวเองเป็นผู้น าได้อย่างที่ไม่ต้องมีคนมา การพัฒนาภาวะผู้น าด้วยการใช้การรับรู้
ด้วยตนเอง และการสร้างวินัยในตนเอง (Development Through Self-Awareness and Self-
Discipline) การพัฒนาภาวะผู้น าด้วยการใช้การรับรู้ด้วยตนเอง และการสร้างวินัย การพัฒนาภาวะ
ผู้น าด้วยการให้การศึกษา และโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น า (พูนฤดี สุวรรณพันธุ์, 2550) 

การพัฒนาทักษะภาวะผู้น าด้วยกระบวนการ “ผู้น าในตัวฉัน” (The Leader in Me) ของ 
Steven R. Covey โดย Covey (1998) นักจิตวิทยาผู้ เขียนหนั งสือ The 7 Habits of Highly 
Effective People ได้กล่าวว่า “การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียน” หรือ “ทักษะ
ชีวิตส าหรับนักเรียน” สร้างได้โดยการน ากระบวนการ The Leader in Me ตามหลักการ 7 อุปนิสัย
ของผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habit of Highly Effective People) โดย 3 อุปนิสัยแรก ได้แก่ การ
สร้างภาวะผู้น าในตนเอง อุปนิสัยที่ 4-6 เน้นพัฒนาทักษะของการแก้ไขปัญหา การสื่อสาร และ การ
ท างานกับผู้ อ่ืน และอุปนิสัยที่ 7 จะช่วยเติมพลังชีวิตทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด และจิต
วิญญาณ เมื่อ 7 อุปนิสัยนี้กลายเป็นนิสัยของนักเรียนแล้ว ก็จะเกิดเป็นทักษะชีวิตที่พร้อมส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 และประเทศไทยยุค 4.0 ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1  หลักการ 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง 
 

อุปนิสัย หลักการ พฤติกรรมและภาษาที่ใช้ 
Be Proactive 
บี โปรแอคทีฟ 

- การริเริ่ม ต้องเป็นฝ่าย
เริ่มต้นท าก่อน 

- ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และผลลัพธ์ 

- การเลือก 

- ฉันคือผู้ก าหนดการกระท า ความคิด
และอารมณ์ ของตนเอง 

- ฉันรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และไม่
กล่าวโทษผู้อ่ืน 

Begin with the End 
in Mind เริ่มต้นด้วย
จุดมุ่งหมายในใจ  

- วิสัยทัศน์ 
- การวางแผน 
- จุดมุ่งหมาย 

- ฉันตั้งเป้าหมายและรู้วิธีท าให้ส าเร็จ 
- ฉันท าสิ่งส าคัญและสร้างความ

เปลี่ยนแปลง 
Put First Things First  
ท าตามล าดับ
ความส าคัญ 

 

- การจัดล าดับ
ความส าคัญ 

- การมีวินัย 

- ฉันใช้เวลากับสิ่งส าคัญท่ีสุด และไม่
เสียเวลากับสิ่งส าคัญน้อยกว่า  

- ฉันจัดล าดับความส าคัญ จัดตารางชีวิต 
และท าตามอย่างมีวินัย 

Think Win-Win  
คิดแบบ ชนะ/ชนะ  

- ความเห็นอกเห็นใจ 
- ผลประโยชน์ร่วมกัน 
- ความยุติธรรม 

- ฉันคิดถึงใจเขาใจเรา 
- ฉันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนด้วย

ความใจกว้าง กล่าวขอโทษเมื่อท าผิด 
และรักษาค าม่ันสัญญา 

 

http://www.pacrimgroup.com/#/single-public-workshop/?postid=1185
http://www.pacrimgroup.com/#/single-public-workshop/?postid=1185
http://www.pacrimgroup.com/#/single-public-workshop/?postid=1185
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 
 

อุปนิสัย หลักการ พฤติกรรมและภาษาที่ใช้ 
Seek First to 
Understand, Then to 
be Understood  
เข้าใจคนอ่ืนก่อนจะให้
คนอ่ืนเข้าใจเรา  

- การให้เกียรติ 
- เข้าใจซึ่งกันและกัน 

- ฉันพยายามเข้าใจสิ่งต่าง ๆ จากมุมมอง
ของผู้อ่ืน 

- ฉันตั้งใจฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนโดยไม่
ขัดจังหวะ 

Synergy  
ผนึกพลังประสานความ
ต่าง  

- ความสร้างสรรค์ 
- ความร่วมมือ 
- ความหลากหลาย 
- ความอ่อนน้อม 

- ฉันเข้ากับผู้อ่ืนได้ แม้เราจะแตกต่างกัน 
- ฉันรักการท างานเป็นทีม เพราะ

ความคิดท่ีหลากหลายและยอมสร้าง
ทางออกที่ดีกว่า 

- ฉันเห็นคุณค่าของความแตกต่าง 
Sharpen the Saw  
ลับเลื่อยให้คม 

- การเติมพลัง 
- การพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 
- สุขภาพ 
- สมดุลชีวิต 

- ฉันดูแลตัวเองเป็นอย่างดี ด้วยการกิน
อาหารที่มีประโยชน์ ออกก าลังกาย 
พักผ่อนเพียงพอ มีความสุขกับ
ครอบครัวและเพ่ือน 

- ฉันเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา ไม่เฉพาะแค่
ในโรงเรียน 

 
เทคนิคหมวก 6 ใบเพื่อการพัฒนาทักษะนวัตกรรม  
ในประเด็นการพัฒนาทักษะนวัตกรรมที่กล่าวถึงข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจในเทคนิค

หมวก 6 ใบว่าจะใช้เป็นกรอบความคิดเพ่ือให้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้ได้ผลดี
ยิ่งขึ้น จึงขอน าเอารายละเอียดของเทคนิคหมวก 6 ใบมาน าเสนอเพ่ิมเติมไว้ตรงนี้ 

พิสิษฐ์ จงนิมิตสถาพร (2558) ได้ศึกษาทัศนะการจัดระบบความคิดของ Edward de 
Bono ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดระบบความคิด ดังนี้ ความคิดมีหลายรูปแบบ แต่เวลาเราคิดเรื่องอะไร
สักอย่างเรามักจะใช้ทุกความคิดพร้อมกัน ด้วยเหตุนี้ ความคิดซึ่งโดดเด่นที่สุดตามบุคลิกลักษณะของ
เราจะมีบทบาทเหนือความคิดอ่ืน จึงท าการแยกความคิดออกมาเป็น 6 แบบ และใช้หมวก 6 สีแทน
ความคิดแต่ละอย่าง วิธีการนี้เรียกว่า หมวกคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) ดังภาพที่ 2.6 
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ภาพที่ 2.6  หมวกคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) 
ที่มา. จาก http://www.pisitzhong.com/ 
 

 หลักการส าคัญคือ เราจะใช้ความคิดแต่ละประเภท ทีละอย่าง เหมือนกับว่าเราเป็น
วาทยากร ก าลังควบคุมวงดนตรีออเคสตรา แล้วเราสั่งให้เครื่องดนตรีแยกกันเล่นทีละชิ้น ไม่เล่นพร้อม
กัน ซึ่งจะท าให้เราได้ยินเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นได้ชัดขึ้น  ทฤษฎีการคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six 
Thinking Hats) กับความคิด 6 แบบ มีองค์ประกอบ ดังภาพที่ 2.7  

 

 

ภาพที่ 2.7  ทฤษฎีหมวก 6 ใบ กลยุทธ์เพื่อการตัดสินใจ 
ที่มา. จาก http://gotoknow.org/blog/bussaya9/386135  
 
 หมวกสีน้ าเงิน ควบคุมความคิดท้ังหมด ก าหนดขอบเขตปัญหา 
 หมวกสีขาว โฟกัสไปที่ข้อมูล ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง 
 หมวกสีแดง คิดตามสัญชาติญาณ โดยใช้อารมณ์ ความรู้สึก 
 หมวกสีเหลือง คิดในแง่บวก 

http://www.pisitzhong.com/
http://gotoknow.org/blog/bussaya9/386135
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 หมวกสีเขียว คิดสร้างสรรค์ คิดหาไอเดียแปลกใหม่ หลุดโลก 
 หมวกสีด า คิดแบบเป็นเหตุเป็นผลมองไปที่ปัญหาและอุปสรรคเพ่ือป้องกัน 

 หมวก 6 ใบ ใช้คิดให้รอบคอบ สีน้ าเงิน ก าหนดขอบ เขตปัญหา สีขาวเน้น ข้อเท็จจริง ทุก
คราวครา แดงแสดงว่า ใช้อารมณ์มา ตัดสินใจ หมวกสีเหลือง คิดแต่เรื่อง ที่เป็นบวก เขียวไม่เข้าพวก 
คิดต่าง อย่างสร้างสรรค์ หมวกสีด า ย้ าเหตุผล เพื่อป้องกัน สวมทุกวัน ทั้ง 6 ใบ ได้ปัญญา  

ตัวอย่างผลส าเร็จของหมวก 6 ใบ ของ บริษัท สแตทออยล์ (Statoil) ในนอร์เวย์ มีปัญหา
เรื่องการขุดเจาะน้ ามันท าให้มีต้นทุนเพ่ิมข้ึนถึงวันละหนึ่งแสนเหรียญ แต่เมื่อน าเทคนิคหมวก 6 ใบ ไป
ใช้ในการประชุม เพียงแค่ 12 นาที ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยที่ต้นทุนหนึ่งแสนเหรียญลดลงจนเป็น
ศูนย์ นอกจากสแตทออยล์ แล้ว ก็ยังมีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก อีกหลายแห่งที่น าเทคนิคหมวก 6 ใบ
ไปใช้ เช่น IBM , NASA , BP , DuPont , Shell , Federal Express เป็นต้น เหตุผลที่เทคนิคหมวก 
6 ใบ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการคิดเป็นเพราะ 1) การที่ทุกคนโฟกัสไปยังแต่ละเรื่องในทิศทาง
เดียวกัน จะช่วยเพ่ิมพลังความคิด 2) ลดเวลาที่ใช้ในการประชุมร่วมกัน เนื่องจากทุกคนจะคิดไปใน
ทิศทางเดียวกัน จึงไม่เสียเวลาไปกับการได้เถียงที่เกิดจากการมองคนละมุม  ลดอัตตา ที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง 

สรุปโดยสาระส าคัญ เทคนิคหมวกคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) คือ เทคนิคการคิดอย่าง
มีระบบ คิดอย่างมีโฟกัส จ าแนกความคิดออกเป็นด้าน ๆ และคิดอย่างมีคุณภาพ เพ่ือช่วยจัดระเบียบ
การคิด ท าให้การคิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นทักษะช่วยดึงเอาความรู้และประสบการณ์ของผู้คิดมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ทักษะความคิดจึงมีความส าคัญที่สุด คือ  

  1) สมาชิกในทีมใช้เทคนิคหมวกคิด 6 ใบ ในการค้นหาแนวทางการต่อยอดหัวข้อที่ตน
สนใจให้เกิดเป็นโครงการที่สามารถผลิตผลงานนวัตกรรมออกมาได้โดยการสร้างแนวคิดนวัตกรรมโดย
ผู้เรียนแต่ละทีมด าเนินการตามเทคนิคดังกล่าว 

  2) สมาชิกในทีมช่วยกันคัดเลือกบุคคลที่จะคอยช่วยให้กิจกรรมด าเนินไปอย่างราบรื่น
และเป็นผู้ที่เข้าใจการใช้เทคนิคหมวกคิด 6 ใบได้ดีที่สุด (หมวกสีฟ้า)  

  3) สมาชิกในทีมร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยน าเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับปัญหาที่
ทีมเลือกโดยไม่อคติหรือล าเอียง ให้บอกแต่ข้อมูลและไม่มีการแสดงความคิดเห็น (หมวกสีขาว)  

  4) สมาชิกในทีมร่วมแสดงข้อดี จุดเด่นของหัวข้อเรื่องท่ีทีมเลือก (หมวกสีเหลือง)  
  5) สมาชิกในทีมร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงด้านลบ ข้อด้อย ข้อผิดพลาด และเหตุผล

ในการปฏิเสธที่จะไม่ยอมรับหัวข้อที่เสนอ (หมวกสีด า)  
ในที่นี้ต้องพิจารณาถึงความเป็นนวัตกรรมว่าสิ่งที่จะสร้างออกมาเพ่ือให้เป็นผลงานนั้นเป็น

นวัตกรรมหรือไม่ ผู้ที่ท าหน้าที่สวมหมวกสีฟ้าต้องสังเกตว่า หากมีการโต้แย้งหรือโต้เถียงกันที่อาจจะ
ก่อให้เกิดการทะเลาะหรือความรุนแรง ถ้าหากเป็นเช่นนั้นควรขอให้สมาชิกในทีมเปลี่ยนเรื่อง (เปลี่ยน
หมวก) สมาชิกในทีมร่วมกันคิดสร้างสรรค์หัวข้อที่เสนอ สมาชิกในทีมสามารถแสดงความรู้สึกได้ถึง
แนวคิดนวัตกรรมที่เพ่ือนน าเสนอโดยอาจไม่ต้องมีเหตุผลประกอบ (หมวกสีแดง) เนื่องจากว่าการ
แสดงความรู้สึกของตนเองออกมาสามารถท าให้ผู้นั้นเรียบเรียงความคิดและเข้าใจในความต้องการ
ของตนได้ดีขึ้นและสามารถสร้างความคิดของตนเองขึ้นมาได้ สมาชิกในทีมร่วมกันสรุปถึงหัวข้อที่
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สนใจที่จะสร้างผลงานนวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อน ผู้เรียนร่วมกันเสนอหัวข้อที่สนใจและขอค าปรึกษา
จากผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า ผู้สอนกล่าวยกย่องผู้เรียนในแต่ละทีมเพ่ือการสร้างก าลังใจในการพัฒนา
ผลงานต่อไป สมาชิกในแต่ละทีมร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และให้ข้อคิดเห็น (After Action Review) 
สมาชิกในทีมร่วมกันเขียนสะท้อนความรู้สึกหลังจากท ากิจกรรม (Reflection)  

การวางแผนสร้างนวัตกรรม เป็นการวางแผนการท างานโดยผู้เรียนจะได้มีหลักการและ
แนวทางในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบโดยมีหัวข้อที่จัดเจนในการท างาน ด าเนินการดังนี้คือ 
สมาชิกในทีมร่วมกันเขียนโครงการตามหัวข้อ ชื่อโครงการ ผู้จัดท าโครงงาน  อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ ทฤษฎี/แนวคิด/หลักการ เป็นข้อความที่ชี้ให้เห็นถึงความสมเหตุสมผลในการท าโครงการนี้
โดยสามารถอ้างอิงทฤษฎี หลักการหรือสภาพการณ์ปัจจุบัน สมมุติฐาน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน แหล่งที่ศึกษาควรระบุแหล่งค้นคว้าด้วยว่าจะได้ข้อมูลสารสนเทศนั้นมาจากที่ใดบ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ บอกชื่อและเครื่องมือที่ต้องการใช้ในการสร้างผลงานและชิ้นงานนั้น ๆ งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ รูปแบบชิ้นงาน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้สอนกล่าวยกย่องผู้เรียนแต่ละ
ทีมเพ่ือเป็นการสร้างก าลังใจในการพัฒนาผลงาน สมาชิกแต่ละทีมร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันให้
ข้อคิดเห็น (After Action Review) สมาชิกร่วมกันเขียนสะท้อนความรู้สึกหลังจากการท ากิจกรรมใน
ขั้นตอนนี้ (Reflection) การด าเนินการสร้างผลงานนวัตกรรม ให้ผู้เรียนได้ด าเนินการตามแผนที่ได้
วางไว้โดยเป็นการสร้างตัวต้นแบบตามแนวคิดที่ได้คิดไว้ในทีมโดยผลงานที่สร้างขึ้นจะมีลักษณะ
ผลงานนวัตกรรมซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ ภาวะผู้น า เพราะผู้เรียนย่อมต้องเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดีและฝึกทักษะการแก้ปัญหาการท างานอย่างมีระบบรวมทั้งยังสามารถให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงอีกด้วย 

การจัดกิจกรรมการด าเนินการสร้างผลงานนวัตกรรม สมาชิกในทีมเข้าใจถึงภาวะผู้น าโดย
มีการศึกษาท าความเข้าใจและสร้างข้อตกลงในการท างานร่วมกัน สมาชิกในทีมแบ่งหน้าที่การ
รับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างผลงานนวัตกรรมที่
สมบูรณ์ที่สุด และสอบถามผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ สมาชิกในทีมสร้างต้นแบบนวัตกรรม และเมื่อเสร็จสิ้น
น าชิ้นงานที่ได้มาวิเคราะห์หาข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ ไข ในระยะนี้อาจารย์ที่ปรึกษาจะคอยให้
ค าแนะน า ผู้สอนกล่าวยกย่องผู้เรียนในแต่ละทีมเพ่ือสร้างก าลังใจในการพัฒนาผลงานต่อไป  สมาชิก
ในแต่ละทีมร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และให้ข้อคิดเห็น (After Action Review) สมาชิกในทีมร่วมกัน
เขียนสะท้อนความรู้สึกหลังจากการท ากิจกรรม (Reflection)  

การน าเสนอผลงานนวัตกรรม เป็นการน าเสนอผลงานนวัตกรรมให้ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เรียน
รวมทั้งผู้ที่สนใจได้เค้าฟังและให้คะแนนผลงานนวัตกรรม  การจัดกิจกรรมการน าเสนอผลงาน
นวัตกรรม สมาชิกในแต่ละทีมน าผลงานนวัตกรรมน าเสนอหน้าชั้นเรียน  สมาชิกในแต่ละทีมรายงาน
กระบวนการท างานโดยจัดท าเป็นรูปเล่มโครงงาน  ผู้สอนกล่าวยกย่องผู้เรียนแต่ละทีมเพ่ือสร้าง
ก าลังใจในการพัฒนาผลงานต่อไป สมาชิกในแต่ละทีมร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็น 
(After Action Review) สมาชิกในทีมร่วมกันเขียนสะท้อนความรู้สึกหลังท ากิจกรรม (Reflection) 
การประเมินผล เป็นขั้นตอนหลังจากที่ทีมได้น าเสนอผลงานนวัตกรรมและน าส่งรูปเล่มโดยการ
ประเมิน จะประเมินร่วมกันจากผู้เชี่ยวชาญ ทีมอ่ืน ๆ และทีมตนเอง การจัดกิจกรรม การประเมินผล 
ผู้เชี่ยวชาญและสมาชิกในทีมอ่ืนร่วมกันประเมินผลงานนวัตกรรมตามเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้และให้ค าแนะน า
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ในผลงานนวัตกรรมนั้น ๆ ผู้สอนกล่าวยกย่องผู้เรียนในแต่ละทีมเพ่ือสร้างก าลังใจในการพัฒนาผลงาน
ต่อไป สมาชิกในแต่ละทีมร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และร่วมกันให้ข้อคิดเห็น (After Action Review) 
สมาชิกในทีมร่วมกันเขียนสะท้อนความรู้สึกหลังจากการท ากิจกรรม (Reflection) สมาชิกน าผลงาน
นวัตกรรมออกเผยแพร่ 
 
2.4  บริบทวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ จังหวัดขอนแก่น 
 2.4.1 ประวัติสถานศึกษา 
 ประวัติจากความส าเร็จของ บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จ ากัด ที่ด าเนินธุรกิจยานยนต์ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และกรุงเทพฯ มาเป็นเวลา 60 ปี ของ ดร.วิญญู-มาลิน คุวานันท์ ผู้ก่อตั้ง
กลุ่มบริษัทโค้วยู่ฮะ ท่านทั้งสองเล็งเห็นว่าการศึกษาสามารถเป็นวิชาชีพติดตัวและเป็นสินทรัพย์ที่ล้ าค่า
ที่สุดเป็นภูมิปัญญาที่น าไปประกอบสัมมาอาชีพได้ตลอดกาล จึงได้มอบหมายให้ นายจิรวุฒิ คุวานันท์ 
บุตรชายคนโต จัดตั้งโรงเรียนขึ้น และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ชื่อว่า “โรงเรียนคุวานันท์” 
โดยนายจิรวุฒิ คุวานันท์ ผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาต ได้ออกแบบสเก็ตภาพโลโก้โรงเรียนคุวานันท์ด้วยตนเอง 
ดังภาพที่ 2.8 

 

ภาพที่ 2.8  ภาพสเก็ตโลโก้โรงเรียนคุวานันท์ โดย นายจิรวุฒิ คุวานันท์ 
 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เปิดสอนหลักสูตรประเภทอาชีวศึกษาทั้งแผนกบริหารธุรกิจและ
ช่างอุตสาหกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ต่อมาในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์” เพ่ือให้
สอดคล้องกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 
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 2.4.2  บริบทวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552 เดิมชื่อ “โรงเรียนคุวานันท์” ตั้งอยู่
เลขที่  23 หมู่ที่  16 ถนนมะลิวัลย์ -ชุมแพ ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับ
ใบอนุญาตเลขที่ ขก. 11/2552 เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เจ้าของผู้ก่อตั้งและผู้รับ
ใบอนุญาต คือ นายจิรวุฒิ คุวานันท์ ผู้อ านวยการคนแรก คือ นางสาวอาริยา ธีรธวัช และ ผู้จัดการ/
นายทะเบียน คือนายสุวิทย์ คุวานันท์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 19 ไร่ ทางไปสนามบินขอนแก่น เมื่อผ่านทาง
ยกระดับบายพาสมาเล็กน้อยจะมาถึงที่หน้าวิทยาลัยพอดี มีเสาธงชาติไทยขนาดใหญ่เป็นอัตลักษณ์
ของวิทยาลัยที่ว่า “เสาธงสูงเด่น เน้นคุณธรรม น าสู่สังคม” ประตูทางเข้าเป็นศิลปะรูปทรงญี่ปุ่น 
สวยงามร่มรื่น ประกอบด้วยอาคารคอนกรีต 4 ชั้น จ านวน 1 หลัง อาคารฝึกปฏิบัติการช่างยนต์ 3 
หลัง สื่ออุปกรณ์การสอนตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีสนามฟุตบอล โรงอาหาร 
สนามกีฬา ฯลฯ เปิดท าการสอน วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เป็นสถานศึกษาเอกชน สังกัดคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (Office of The Private Education Commission) กระทรวงศึกษาธิการ 
(Monistry of Education) โดยควบคุมและดูแลผ่านกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ขอนแก่น (Khonkaen Primary Educational 
Service Area 1) ต่อมาในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ใช้อ านาจตามมาตรา 44 โอนอ านาจการก ากับดูแล โรงเรียนอาชีวศึกษาของ
เอกชน สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไปอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาประเทศไทย บริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและ
ภาคเอกชนเข้าด้วยกันเพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการเกิด
ประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น มีผลวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 และมีความร่วมมือและ
การประสานงานระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนด้วยกันผ่านทางสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย (The Federation of Private Vocational College of Thailand) ได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ มีกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
มีทุนการศึกษาส าหรับผู้เรียนดี มีความประพฤติดี จากผู้รับใบอนุญาต เปิดสอนตามหลักสูตรของกรม
อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาขาที่เปิดท าการเรียนการสอน ดังนี้คือ 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  

- สาขาวิชาช่างยนต์ 
 ประเภทวิชาพานิชยกรรม 

- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 

- สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ 
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 ประเภทวิชาพานิชยกรรม 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
- สาขาวิชาการขายและการตลาด 

 2.4.3 บริบทเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียน  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เปิดด าเนินการในปีแรก พ.ศ. 2552 ขณะนั้นยังไม่เป็นที่รู้จัก
ในวงการการศึกษามากนัก ต่อมาปี พ.ศ. 2553 ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษามาเป็นผู้อ านวยการ
เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ให้เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยมีนโยบายที่ส าคัญประการหนึ่ง
คือเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณนักเรียน และให้อิสระทางความคิดในการบริหารงานอย่างเต็มที่และ 
ผู้ก่อตั้งได้สนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ ในเวลาต่อมาอีก 3 ปี (พ.ศ.2553 -2555) การบริหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยี่คุวานันท์ ไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควรประกอบกับผู้อ านวยการมีความประสงค์ขอ
ลาออก จึงได้เชิญทีมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกรุงเทพฯ เข้ามาบริหารในปี 
พ.ศ. 2556 และภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปีก็ขอลาออก ท าให้ผู้ก่อตั้งมีความรู้สึกหนักใจเป็นอย่าง
มาก จึงได้ตัดสินใจเข้ามาบริหารงานด้วยตนเองพร้อมทีมงานจนถึงปัจจุบัน  
 วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ “เป็นสถาบันเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็น
เลิศทางด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสากล และผลิตบุคลากรให้เป็นก าลังส าคัญของการพัฒนา
ประเทศชาติ" หัวใจส าคัญคือ “สร้างคนดี คนเก่ง คนเข้มแข็ง สู่สังคม” ดังนั้น เพ่ือพัฒนานักเรียนใน
ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 นักเรียนจะต้องมีทักษะศตวรรษที่ 21 เพ่ือที่จะสามารถน าพาสังคมและ
ประเทศชาติให้ยั่งยืนได้ในโลกยุคดิจิทัล จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจและมุ่งที่จะพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
ส าหรับนักเรียน โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกคนและทุกส่วน 
 
2.5  กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 
 จากข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 10 ขั้นตอน รวมทั้งหลักการและแนวคิด
ที่ผู้วิจัยจะน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัยที่กล่าวถึงในตอนต้น 13 ประการ คือ 

1. สร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Authentic Participation)  
2. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) สะท้อนผลและหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้

ดีขึ้น  
3. วิจัยแบบล่างขึ้นบน (Bottom-Up) ที่ทั้งผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ต่างมีความเท่าเทียมกันใน

การแสดงความคิดเห็น  
4. ค านึงถึงหลักการท างานวิจัย 10 ประการ  
5. ค านึงถึงจรรยาบรรณของผู้วิจัย 10 ประการ  
6. ค านึงถึงบทบาทของผู้วิจัย 10 ประการ  
7. การแสวงหาความรู้ความจริงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่น าไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงปฏิบัติ

ให้ดียิ่งขึ้น  
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8. แสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะและ
ผลประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ  

9. หลีกเลี่ยงรูปแบบการท างานแบบปิรามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา  
10. ผู้วิจัยแสดงบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้อ านวยความ

สะดวกให้ผู้ร่วมวิจัย  
11. ผู้วิจัยต้องมีความรอบรู้และความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ต่อการ

น าไปร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัย และสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดข้ึนกับผู้ร่วมวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง 
12. การน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการของผู้วิจัยจะต้องน าเสนอแบบไม่ยัดเยียด ไม่ชี้น า  
13. การสังเกตเพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติ ให้กระท าในทุกข้ันตอน  

 เมื่อผนวกเข้ากับนานาทัศนะของนักวิชาการเกี่ยวกับทักษะศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็นต่อ
นักเรียนส าหรับการใช้ชีวิตในยุคของโลกดิจิทัล ประกอบด้วยทักษะศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนต้องพึงมี 
ได้แก่ ทักษะ 3R’s ทักษะ 8C’s ทักษะ 2L’s และทักษะอ่ืน ๆ โดย (1) กลุ่มทักษะ 3R’s หมายถึง 
ทักษะการอ่าน (Reading Skills) ทักษะการเขียน (W’Riting Skills (ทักษะการเขียน) และทักษะการ
ค านวณ (A’Rithmetic Skills) (2) กลุ่มทักษะ 8C’s หมายถึง ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical 
Thinking Skills) ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity Thinking and Innovation 
Skills) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และไอซีที  (Computing and ICT Skills) ทักษะการสื่ อสาร 
(Communication Skills) ทักษะความร่วมมือ (Collaboration Skills) ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ (Career and Entrepreneurial Skills) ทักษะวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross Cultural 
Skills) และทักษะการเปลี่ยนแปลง (Change Skills) (3) กลุ่มทักษะ 2L’s หมายถึง ทักษะการเรียนรู้ 
(Learning Skills) และทักษะภาวะผู้น า (Leadership Skills) และ (4) กลุ่มทักษะอ่ืน ๆ หมายถึง 
คุณธรรมจริยธรรม (Ethical) และความกระตือรือร้น (Curiously) ผนวกกับบริบทของวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ ที่ต้องการแก้ไขด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ได้ก่อให้เกิด
กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้บรรลุผลใน
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กล่าวถึงในบทที่ 1 ว่า (1) เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ 
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ก าหนด (2) เพ่ือศึกษาผลการเปลี่ยนแปลง ประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงาน และองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ด าเนินเป็น 2 วงจร ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 ผู้วิจัยขอเสนอเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัยดังแสดงภาพประกอบที่ 2.9 
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หลักการและแนวคิดการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม 13 ประการ 

ทักษะที่จ าเป็นต่อ
นักเรียนส าหรับการใช้
ชีวิตในโลกยุคดิจิทัล 
ประกอบด้วยทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ทีน่ักเรียน
ต้องพึงมี ได้แก่ 3Rs 8Cs 
2Ls & อื่น ๆ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ผลการด าเนินงาน 

การเปลี่ยนแปลง 

การเรียนรู้ 

ความรู้ใหม่ 

                       ภาคเรียนที่ 1                                 ภาคเรียนที่ 2 

2 วงจรของการปฏิบัติ ปีการศึกษา 2560 

4. สะท้อนผลร่วม 

5. ปรับปรุง     
    แผนร่วม 

3. สังเกตผลร่วม 

6. ปฏิบัติร่วม 2. ปฏิบัติร่วม 

7. สังเกตผลร่วม 1. วางแผนร่วม 

8. สะท้อนผล
ร่วม 

ภาพที่ 2.9  กรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ผลการวิจัย 



 
บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัย เชิ งปฏิบั ติการแบบมีส่ วนร่วม (Participatory Action 
Research : PAR) ที่ มี รูปแบบเน้นความเป็นศาสตร์ เชิ งวิพากษ์  (Critical Science) น าเสนอ
ผลการวิจัยอิงกับแนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Approach) แสดงหลักฐานประกอบทั้งข้อมูล สถิติ 
ภาพถ่าย เอกสาร หรืออ่ืน ๆ ถึงสิ่งที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลง ทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ และประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับตัว
บุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดับองค์การ โดยยึดถือหลักการและแนวคิดที่ก าหนดไว้ในบทที่ 2 ดังนี้ 

1. สร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Authentic Participation)  
2. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) สะท้อนผลและหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้

ดีขึ้น  
3. วิจัยแบบล่างขึ้นบน (Bottom-Up) ที่ทั้งผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ต่างมีความเท่าเทียมกันใน

การแสดงความคิดเห็น  
4. ค านึงถึงหลักการท างานวิจัย 10 ประการ  
5. ค านึงถึงจรรยาบรรณของผู้วิจัย 10 ประการ  
6. ค านึงถึงบทบาทของผู้วิจัย 10 ประการ  
7. การแสวงหาความรู้ความจริงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่น าไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงปฏิบัติ

ให้ดียิ่งขึ้น  
8. แสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะและ

ผลประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ  
9. หลีกเลี่ยงรูปแบบการท างานแบบปิรามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา  
10. ผู้วิจัยแสดงบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้อ านวย

ความสะดวกให้ผู้ร่วมวิจัย  
11. ผู้วิจัยต้องมีความรอบรู้และความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ต่อการ

น าไปร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัยและสร้างทัศนคติท่ีดีให้เกิดข้ึนกับผู้ร่วมวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง 
12. การน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการของผู้วิจัยจะต้องน าเสนอแบบไม่ยัดเยียด ไม่ชี้น า  
13. การสังเกตเพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติ ให้กระท าในทุกข้ันตอน  

 ผนวกเข้ากับนานาทัศนะของนักวิชาการเกี่ยวกับทักษะศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็นต่อนักเรียน
ส าหรับการใช้ชีวิตในยุคของโลกดิจิทัล ประกอบด้วยทักษะศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนต้องพึงมี ได้แก่ 
ทักษะ 3R’s ทักษะ 8C’s ทักษะ 2L’s และทักษะอื่น ๆ โดย (1) ทักษะ 3R’s หมายถึง ทักษะการอ่าน 
(Reading Skills) ทักษะการเขียน (W’Riting Skills และทักษะการค านวณ (A’Rithmetic Skills) (2) 
ทักษะ 8C’s หมายถึง ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Skills) ทักษะการคิดสร้างสรรค์
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และนวัตกรรม (Creativity Thinking and Innovation Skills) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และไอซีที 
(Computing and ICT Skills) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) ทักษะความร่วมมือ 
(Collaboration Skills) ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career and Entrepreneurial 
Skills) ทักษะวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross Cultural Skills) และทักษะการเปลี่ยนแปลง (Change 
Skills) (3) ทักษะ 2L’s หมายถึง ทักษะการเรียนรู้  (Learning Skills) และทักษะภาวะผู้น า 
(Leadership Skills) และทักษะอ่ืน ๆ หมำยถึง คุณธรรมจริยธรรม (Ethical) และควำม
กระตือรือร้น (Curiously) และผนวกกับบริบทของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ที่ต้องการแก้ไขด้วย
กระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ได้ก่อให้เกิดกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัยด้วยระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวิธีด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 
3.1  พื้นที่ที่ด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่อง “การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์” เป็นการวิจัยในระดับวิทยาลัย (College-Wide) ที่ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจงตามคุณลักษณะ 2 ประการคือ 1) เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีความประสงค์เข้า
ร่วมพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยได้รับ
อนุญาตจากผู้รับใบอนุญาตและคณะกรรมการสถานศึกษา 2) เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่ผู้วิจัย
ท างานอยู่ จึงมีความสะดวกและความเป็นไปได้ต่อการที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลในการสังเกต  การ
สัมภาษณ์ และการบันทึกภาพหรือเสียงในกิจกรรมที่ด าเนินการ สามารถเข้าไปปฏิบัติงานภาคสนาม
ได้ตลอดระยะเวลาที่จะท าการวิจัย 
 
3.2  ผู้ร่วมวิจัยและบทบำทของผู้ร่วมวิจัย 
 3.2.1 ผู้ร่วมวิจัย เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้เป็นการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ อีกทั้งเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดผู้ร่วมวิจัย (Research Participants) เป็นผู้บริหารและครู เฉพาะภายในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ จ านวน 17 คน 
 
 3.2.2 บทบำทของผู้ร่วมวิจัย ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีบทบาทโดยยึดถือแนวทางการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่ วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) พัฒนาขึ้นทั้ง 10 ขั้นตอน ใน 2 วงจร 
 
3.3  ขั้นตอนกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มี 2 วงจร 10 ขั้นตอน ในปีการศึกษา 2560 ระหว่างภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2560 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้ด าเนินการในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำร (Preparation) แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยแต่ละระยะ
ประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ ดังรายละเอียด ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อผู้
ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ ในเดือน มิถุนายน 2560 เพ่ือให้การตัดสินใจเข้าร่วมวิจัยเป็นไปด้วยความ
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สมัครใจ ตามจรรยาบรรณที่ว่า “ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก 
รวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ” และค านึงถึงหลักการ “ผู้ที่ไม่ประสงค์มี
ส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล” รวมทั้งชี้แจงถึงหลักการ 13 ประการที่
ผู้วิจัยก าหนดไว้ในกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย และการแสดงบทบาทของวิจัยว่า ในการด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยจะแสดงบทบาทการเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก รวมทั้งบทบาทอ่ืน  ๆ 
ตามที่ก าหนดไว้ 10 บทบาทของระเบียบวิธีวิจัย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และไม่ให้เสียหลักความมี
สถานะที่เท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงรูปแบบการท างานแบบปิรามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา ในการ
วิจัยไม่ก าหนดต าแหน่งหรือสถานะใด ๆ ที่จะท าให้เกิดการแบ่งชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน นั่งประชุมสนทนากับแบบโต๊ะกลม (Round Table)  

ระยะที่ 2 การเสริมพลังความรู้เบื้องต้นส าหรับการวิจัย ในเรื่องต่าง ๆ โดยการจัด
สัมมนา เป็นเวลา 3 วัน ในเดือนมิถุนายน 2560 ดังนี้ (1) ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (2) เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการน าแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล (3) เทคนิคการ
สังเกตและการบันทึกข้อมูล (4) เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน และในวันสุดท้ายของ
การสัมมนา ร่วมกันด าเนิน 2 กิจกรรมดังนี้  (1) จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
“ทบทวนแผนการด าเนินงานวิจัยที่ผู้วิจัยก าหนดในบทที่ 3” เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย
ร่วมกันทั้ง 10 ขั้นตอน และ (2) ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ของขั้นตอน
การเตรียมการ 

ขั้นตอนที่ 2 กำรวำงแผน (Planning) ด้วยการจัดสัมมนา ด าเนินการในเดือน กรกฎาคม 
2560 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

1) กิจกรรมการดึงศักยภาพของผู้ร่วมวิจัยออกมาให้เต็มที่ ให้ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันระดม
สมองคิดอย่างเต็มที่โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์พ้ืนฐานที่มีและเคยท ากันมาเพ่ือหาค าตอบว่า 
“หากต้องการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ต้องพัฒนา
ทักษะด้านใดบ้าง แต่ละทักษะนั้นมีแนวทางในการพัฒนาได้อย่างไร?” โดยให้มีการสรุปผลและ
น าเสนอผลการระดมสมองเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัยด้วย เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการที่ว่า 
“ผู้ร่วมวิจัยถือเป็นสายธารประสบการณ์ ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่สะสมมา ไม่ได้เป็นแก้วที่ว่าง
เปล่า แต่มีศักยภาพมีภูมิความรู้ในตนเอง”  

2) กิจกรรมผู้วิจัยน าเสนอเนื้อหาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย เป็นเนื้อหาที่ผู้วิจัยได้ศึกษา 
รวบรวม และเรียบเรียงเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในบทที่ 2 เป็นเนื้อหาที่ให้ค าตอบในเชิง
ทฤษฎีต่อค าถามในท านองเดียวกันว่า “หากต้องการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ต้องพัฒนาทักษะด้านใดบ้าง แต่ละทักษะนั้นมีแนวทางในการพัฒนาได้
อย่างไร?” โดยด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการที่ว่า “ผู้วิจัยถือ
เป็นสายธารวิชาการ ที่มีความรู้และความไวเชิงทฤษฎี” ดังนั้น กิจกรรมนี้ ผู้วิจัยจะสร้างทัศนคติท่ีดีให้
เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัยว่า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบ
กัน ให้เกิดความตระหนักว่าทฤษฎีจะช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิดให้สั้นลงได้ และสร้างแนวคิด
ให้ผู้ร่วมวิจัยได้เข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันระหว่างการวิจัย ทฤษฎี และการ
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ปฏิบัติ หรือนักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ ว่าหากท าให้เกิดขึ้นได้ ก็จะท าให้การด าเนินงานวิจัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

3) กิจกรรมการบรรจบกันของธารสองสาย สายประสบการณ์และสายวิชาการ 
(ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี) เพ่ือให้มีการบูรณาการความรู้เชิงวิชาการที่ได้รับ (ในกิจกรรมข้อ 2) เข้า
กับสิ่งที่ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันคิดและก าหนด (ในกิจกรรมข้อ 1) ตามหลักการที่ว่า “...ทฤษฎีหากไม่น าไป
ปฏิบัติก็เปล่าประโยชน์ การปฏิบัติหากไม่มีทฤษฎีมาเสริมด้วย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนได้ไม่ไกล 
วนเวียนอยู่แต่วิธีการเดิม ๆ...” โดยด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งผลจากการบูรณาการ
ร่วมกัน อาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1) ยืนยันเอาตามสิ่งที่ผู้ร่วมวิจัยก าหนดในกิจกรรมข้อ 1 หรือ 
2) เปลี่ยนความคิดใหม่ ยึดเอาตามแนวทางวิชาการที่ผู้วิจัยน าไปถ่ายทอดให้ หรือ 3) บูรณาการเข้า
ด้วยกันระหว่างสิ่งที่พวกเขาคิดแต่แรกและทฤษฎีใหม่ที่พวกเขาได้รับเสริมเพ่ิมเติมเพ่ือก าหนดเป็น
แผนปฏิบัติการ ที่มีองค์ประกอบดังนี้ (1) สภาพการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนที่เคย
เป็นมา (2) สภาพปัจจุบัน (3) สภาพปัญหา (4) สภาพที่คาดหวัง (5) ทางเลือกที่หลากหลายเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือเพ่ือบรรลุสภาพที่คาดหวัง (6) ทางเลือกที่คัดสรรเพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือบรรลุสภาพที่
คาดหวัง (7) รายละเอียดของโครงการเพ่ือการปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 3 กำรปฏิบัติ (Acting) โดยผู้วิจัยยังคงมีบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม การเป็นผู้
ส่งเสริมสนับสนุน และการเป็นผู้อ านวยความสะดวก ให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ  โดยมุ่งให้
บรรลุผลในโครงการที่ก าหนดไว้จากขั้นตอนที่ 2 ตามหลักการ “มุ่งการเปลี่ยนแปลง และมุ่งให้เกิด
การกระท าเพ่ือบรรลุผล” พยายามไม่ให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้อย่างง่าย ๆ หรือส าเร็จรูปเกินไป 
คอยให้ก าลังใจและกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง พิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรต่าง  ๆ ทางการ
บริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ในการน าแผนสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดทีมงาน การ
แบ่งงาน การมอบอ านาจหน้าที่ การก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การก าหนดเครือข่ายการ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน การจัดระบบการติดตามผล เป็นต้น โดยด าเนินการใน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ  

1) กิจกรรมจัดท าเครื่องมือในการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันจัดท าเครื่องมือในการ
วิจัยเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงาน  

2) กิจกรรมประเมินทักษะศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดส าหรับ
นักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ก่อนน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับข้อมูลการด าเนินงานในระยะต่อไป  

3) กิจกรรมน าโครงการที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ร่วมกันลงมือปฏิบัติตามแผนที่ได้จากการจัดกระท าร่วมกัน  

ขั้นตอนที่ 4 กำรสังเกต (Observing) เป็นการสังเกตเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น ในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ
หน่วยงาน โดยด าเนินการในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ  

  1) กิจกรรมก าหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันก าหนด
รูปแบบการสังเกตผลตามสภาพจริงของการด าเนินงานที่คาดหวังและไม่คาดหวัง จุดเด่น จุดบกพร่อง 
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และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขด าเนินโครงการ/กิจกรรม และร่วมกันสรุปสิ่งที่กระท าส าเร็จ 
ไม่ส าเร็จ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข และการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น  

2) กิจกรรมการสังเกตผลและรายงานผล โดยใช้รูปแบบและวิธีการสังเกตตามที่ร่วมกัน
ก าหนดในกิจกรรมข้อ 1 

ขั้นตอนที่ 5 กำรสะท้อนผล (Reflecting) โดยน าเอาเทคนิคการถอดบทเรียน มาใช้เป็น
เทคนิคการทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นถึงรายละเอียดของ
เหตุปัจจัยทั้งภายในภายนอก ซึ่งท าให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ทั้งที่ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เน้นการระดม
สมอง พูดคุย เล่าเรื่อง สังเคราะห์ จับประเด็นกระบวนการท างานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์ เป็น
การสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์จากผู้ร่วมวิจัย  พร้อม
ทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ ๆ ที่
เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทั้งที่ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ  เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้ ด าเนินการในเดือนตุลาคม 2560 

ขั้นตอนที่ 6 กำรวำงแผนใหม่ (Re-Planning) ในวงจรใหม่ โดยด าเนินการในเดือน
ตุลาคม 2560 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ  

1) กิจกรรมทบทวนผลการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนข้อมูลการด าเนินงานในทุก
ขั้นตอนที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้น าเสนอผลการประเมินเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการพัฒนาตามผล
การประเมินทั้งก่อนและหลังการน าโครงการสู่การปฏิบัติ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ตามตัวชี้วัดที่ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยได้ร่วมพัฒนาขึ้น รวมทั้งน าเสนอให้เห็นถึงสิ่งที่บรรลุความคาดหวังและสิ่งที่ยังไม่บรรลุความ
คาดหวัง 

2) กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าทางเลือกที่ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยได้ร่วมกันประเมิน น ามาจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ 

ขั้นตอนที่ 7 กำรปฏิบัติใหม่ (Re-Acting) เพ่ือแก้ปัญหากันใหม่ โดยด าเนินการในเดือน
พฤศจิกายน 2560-กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 

1) กิจกรรมก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกันใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันวางแนวปฏิบัติ
เพ่ือให้แผนปฏิบัติการใหม่บรรลุตามจุดมุ่งหมาย และเพ่ือร่วมกันพิจารณาทบทวนแก้ไขเครื่องมือการ
วิจัยเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานใหม่ 

2) กิจกรรมการน าแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันลงมือปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการใหม่ท่ีได้จากการจัดท าร่วมกัน 

ขั้นตอนที่ 8 กำรสังเกต (Observing) เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 4 คือ เป็นการสังเกต
เกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอน เป็นผลในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น ใน
ระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงาน โดยด าเนินการในเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์  
2561 ประกอบด้วยการด าเนินงาน 2 กิจกรรม คือ 

1) กิจกรรมก าหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันก าหนด
รูปแบบการสังเกตผลตามสภาพจริงของผลการด าเนินการที่คาดหวังและไม่คาดหวัง จุดเด่น 
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จุดบกพร่อง และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขด าเนินโครงการ/กิจกรรม และร่วมกันสรุปสิ่งที่
ควรปรับปรุงแก้ไข และการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น  

2) กิจกรรมการสังเกตผล และรายงานผล โดยใช้รูปแบบและวิธีการสังเกตตามที่ร่วมกัน
ก าหนดในกิจกรรมข้อ 1 

ขั้นตอนที่ 9 กำรสะท้อนผล (Reflecting) เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 5 คือ น าเอาเทคนิค
การถอดบทเรียนมาใช้ เป็นเทคนิคการทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานในแง่มุม   ต่าง ๆ 
เพ่ือให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยทั้งภายในภายนอก ซึ่งท าให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ทั้งที่ส าเร็จ
หรือไม่ส าเร็จ เน้นการระดมสมอง พูดคุย เล่าเรื่อง สังเคราะห์ จับประเด็นกระบวนการท างานเชิง
บทเรียนหรือประสบการณ์ เป็นการสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และ
ประสบการณ์จากผู้ร่วมวิจัย พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนและผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ 
และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งที่ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได ้โดยด าเนินการในเดือนมีนาคม 2561 

ขั้นตอนที่ 10 กำรสรุปผล โดยด าเนินการในเดือน มีนาคม 2561 มี 2 กิจกรรม คือ  
1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือถอดบทเรียนศึกษาทบทวนผลการด าเนินงานใน

ขั้นตอนที่ 6-9 

2) กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ (1) สรุปผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 
-9 และ (2) หาข้อสรุปในประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และองค์ความรู้จาก
การปฏิบัติ  

 การด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 10 ผู้วิจัยขอสรุปให้เห็นถึงขั้นตอน 
กิจกรรม และระยะเวลาในการด าเนินงาน ดังตารางที่ 3.1 

 

ตารางที่ 3.1  แสดงขั้นตอน กิจกรรม และเวลาด าเนินการวิจัย 
 

ขั้นตอนและกจิกรรม 
ปีกำรศึกษำ 2560 

วงจรที่ 1 ภำคเรียนที่ 1 ปิด วงจรที่ 2 ภำคเรียนที่ 2 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ 
1) ช้ีแจงแนวคิดและแนวปฏิบตัิ  
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วน
ร่วมต่อผูร้่วมวิจัยใหร้ับรู้และเข้าใจ 
2) การเสริมพลังความรู้เบื้องต้น
ส าหรับการวิจัย 
3) จัดท าปฏิบัติทินการท างานวิจยั 
4) ถอดบทเรียนการในข้ันตอนการ
เตรียมการ 

          

ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน 
1) การดึงศักยภาพของผู้ร่วมวิจัย
ออกมาให้เต็มที ่
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ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนและกจิกรรม 
ปีกำรศึกษำ 2560 

วงจรที่ 1 ภำคเรียนที่ 1 ปิด วงจรที่ 2 ภำคเรียนที่ 2 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

2) ผู้วิจัยน าเสนอเนื้อหาเชิงทฤษฎี
แก่ผู้ร่วมวิจยั 
3)การบรรจบกันของธารสองสาย 
สายประสบการณ์และสายวิชาการ 
4) การจัดท าแผนปฏบิัติการ 
5) การสรุปผลการด าเนินงาน 

          

ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบัติ 
1) การก าหนดแนวทางปฏิบัต ิ
2) การประเมินสภาพการด าเนินงาน
ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบตั ิ
3) การน าโครงการที่ก าหนดใน
แผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัต ิ
4) การสรุปผลการด าเนินงาน 

          

ขั้นตอนท่ี 4 การสังเกต 
1) ก าหนดรูปแบบและวิธีการ 
2) การสังเกตผล และรายงานผล 
3) การสรุปผลการด าเนินงาน 

          

ขั้นตอนท่ี 5 การสะท้อนผล 
1) กิจกรรมการถอดบทเรียน 
2) การน าเสนอรายงาน 
3) การสรุปผลการด าเนินงาน 

          

ขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม่ 
1) การสร้างขวัญและก าลังใจ 
2) การน าเสนอรายงานวิเคราะห์ 
3) การจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ 
4) การประเมินและสรุปผล 

          

ขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบัติใหม่ 
1) ก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกันใหม ่
2) การน าแผนลงสู่การปฏิบตัิใหม ่
3) การสรุปผลการด าเนินงาน 
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ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนและกจิกรรม 
ปีกำรศึกษำ 2560 

วงจรที่ 1 ภำคเรียนที่ 1 ปิด วงจรที่ 2 ภำคเรียนที่ 2 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตใหม่ 
1) การก าหนดรูปแบบและวิธีการ
สังเกต 
2) การสังเกตผล และรายงานผล 
3) การสรุปผลการด าเนินงาน 

          

ขั้นตอนท่ี 9 การสะท้อนผลใหม่ 
1) การสังเคราะห์ความรู้ 
2) การน าเสนอรายงาน 
3) การประเมินและสรุปผล 

          

ขั้นตอนท่ี 10 การสรุปผลการวิจัย 
1) ร่วมกันทบทวนและสรุป
ประสบการณ์การท างานท่ีผ่านมา 

          

 
3.4  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ Mills 
(2007) ซึ่งจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  1) แบบสังเกต (Observation) 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) และเป็นแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview) 3) แบบตรวจสอบหรือ
บันทึก (Examing/Record) เช่น บันทึกอนุทิน (Journal) แผนที่ (Maps) เครื่องมือบันทึกเสียงและ
บันทึกภาพ (Audiotapes and Videotapes) หลักฐานสิ่งของ (Artifacts) บันทึกภาคสนาม (Field 
Notes)  
 
3.5  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยต่างมีบทบาทหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง โดยเริ่มจากการปฏิบัติภาคสนามในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ในปีงบประมาณ 2560 แบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 วงจร โดยแบ่งเวลาในการปฏิบัติงานเป็นตาราง ก าหนดวันและ
เดือน เพ่ือให้เห็นสภาพข้อเท็จจริงทั้งในส่วนที่เห็นชัดและแฝงเร้นจากขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม ทั้ง 10 ขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายดังกล่าวในหัวข้อที่ 4 
 
3.6  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องมือที่เลือกใช้ในการวิจัย ที่ได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 10 
ขั้นตอน จะน ามาวิเคราะห์ร่วมกันเป็นระยะ ๆ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ อมรา พงศาพิชญ์ (2526) 
มีดังนี ้
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1)  จัดท าข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็น
หลักในการแบ่งปรากฏการณ์และหาความถี่ของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยแบ่งสถานการณ์ออกเป็น 
6 สถานการณ์ 

2)  การกระท า (Acts) คือ การใช้ชีวิตประจ าวัน การกระท าหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของ
บุคลากรที่ใช้ในการวิจัย 

3)  กิจกรรม (Activities) คือ การกระท า หรือพฤติกรรมที่เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอน
และมีลักษณะต่อเนื่อง 

4)  ความหมาย (Meaning) คือค าอธิบายของบุคคลเกี่ยวกับการกระท าหรือกิจกรรม
เพ่ือทราบโลกทัศน์ ความเชื่อ ทัศนคติของชุมชน 

5)  ความสัมพันธ์ (Relationship) คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
จะได้ทราบความสัมพันธ์ ความขัดแย้ง ความเกี่ยวข้องกับบุคลากร 

6)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (Participation) คือการปรับตัวบุคคล การให้ความ
ร่วมมือ และยอมเป็นส่วนของโครงสร้างกิจกรรมบริการ พร้อมจะเป็นพวกเดียวกัน จะทราบความ
ขัดแย้งและความราบรื่นได้ชัดเจน 

7)  สภาพสังคม (Setting) คือภาพทุกแง่ทุกมุมที่สามารถบันทึกจากภาคสนามเกี่ยวกับ
กิจกรรมใน 10 ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

8)  จัดแบ่งข้อมูลจากการบันทึกภาคสนามของการวิจัยในส่วนที่เป็นข้อความแบบ
พรรณนาเหตุการณ์เก่ียวกับกิจกรรมใน 10 ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

9)  การวิเคราะห์ข้อมูล ท าให้เป็นสภาพปัจจุบันจากข้อความพรรณนาเหตุการณ์
เกี่ยวกับกิจกรรมใน 10 ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โดยน ารายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลของวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่วิเคราะห์แล้ว ไปให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบช่วยยืนยันตรวจแก้ไขผลการวิเคราะห์ และให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุง
รายงานให้ถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น การตรวจสอบข้อมูลจะใช้บุคลากรหลายคนในเหตุการณ์ของ
กิจกรรม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณ ผู้วิจัยก็ใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานคือ ค่าร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย เพื่อให้เป็นข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 
3.7  กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย 
 เขียนและน าเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Approach) 
แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสารหรืออ่ืน ๆ ถึงสิ่งที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติ 
ร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อนผลว่า ได้ผลเป็นอย่างไร ทั้ งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ หรือมีทฤษฎีใหม่ หรือองค์ความรู้ใหม่อะไรขึ้นมาบ้างจากการปฏิบัติทั้งใน
ระดับบุคคล กลุ่มบุคคล และวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะอะไร และอย่างไรส าหรับบุคคลอ่ืน หรือ
หน่วยงานอ่ืน ที่ต้องการจะพัฒนาหรือแก้ไขปัญหานั้น ๆ ดังนั้นการน าเสนอผลงานวิจัยมีลักษณะเป็น
การพรรณนาหรือบรรยายเชิงวิพากษ์ (Critical Description) จากการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 
ขั้นตอน โดยในช่วงแรกของแต่ละขั้นตอน จะน าเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะการเล่าเรื่อง (Story 
Telling) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง (Factual and Neutral Manner) การเปลี่ยนแปลงจากการ
ปฏิบัติจริงประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติและองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง 



 

 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
ส าหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์” ได้ด าเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 โดยที่ผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันด าเนินการรวม 2 วงจร 10 ขั้นตอนเริ่มจากขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ 
(Preparation) เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 และสิ้นสุดการด าเนินการในขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล 
(Conclusion) ในเดือนมีนาคม 2561 รวมระยะเวลาในการด าเนินการ จ านวน 10 เดือน แสดงล าดับ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ดังภาพที ่4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1  ล าดับขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย 
 

 ทั้งนี้การสรุปผลการวิจัยจะเป็นการน าเสนอผลการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน โดย
ใช้แนวคิดของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ซึ่งเป็นการน าเสนอรายงานในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ์ 
(Critical Approach) แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย ค าให้สัมภาษณ์ บทบันทึก

 
การวางแผน (Planning) 
กรกฎาคม 2560 

การปฏิบัติ (Acting) 
กรกฎาคม-กันยายน 2560 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 

(Reflecting)  
ตุลาคม 2560 

ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล 
 

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล 
(Observing) 
กรกฎาคม-กันยายน 2560 

 
การวางแผนใหม่  (Re-
Planning) ตุลาคม 2560 

การปฏิบัติใหม(่Re-Acting) 
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ ์2561 

ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 7 

ขั้นตอนที่ 9  
การสะท้อนผลใหม่  
(Re-Reflecting)  
 มีนาคม 2561 
 

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม่ 
(Observing) 
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 
2561 
 

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion) มีนาคม 2561 

วงจรที่ 1 

วงจรที่ 2 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) มิถุนายน 2560 
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จากการสังเกต บทวิเคราะห์ข้อมูลหรือหลักฐานอ่ืน ๆ มาแสดงประกอบการเล่าเรื่องเหตุการณ์ใน   
แต่ละขั้นตอนเพ่ือให้มีความชัดเจนและมองเห็นเป็นรูปธรรม ถึงสิ่งที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติ 
ร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อนผลนั้นว่าได้ผลเป็นอย่างไร ทั้งที่ส าเร็จและไม่ ส าเร็จ ท ากัน
อย่างไร ท าไมเป็นเช่นนั้น เกิดการเรียนรู้หรือความรู้ใหม่อะไรขึ้นมาบ้างจากการปฏิบัติ ทั้งในระดับ
บุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดับองค์การ มีข้อเสนอแนะอะไรและอย่างไรส าหรับบุคคลอ่ืนหรือ
หน่วยงานอื่นที่ต้องการจะพัฒนาหรือแก้ปัญหางานนั้น ๆ 
 ดังนั้น ผลการวิจัยจะมีลักษณะเป็นการพรรณนาหรือการบรรยายเชิงวิพากษ์ (Critical 
Description) จากการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะน าเสนอเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในลักษณะการเล่าเรื่อง (Story Telling) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง (Factual and 
Neutral Manner) ของแต่ละขั้นตอน ผลการเปลี่ยนแปลง (Change) ที่เกิดจากการปฏิบัติจริง ผล
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by Doing) และความรู้ใหม่ (New Knowledge) จากการ
ปฏิบัติที่เกิดขึ้น ตามแนวคิดของ Mills (2007) ตามล าดับดังนี้ 
 
4.1  การปฏิบัติจริง 2 วงจร 10 ขั้นตอน 
 วงจรที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation)  
 ในขั้นตอนการเตรียมการ มีกิจกรรมและการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมคือ        
1) การสร้างความเป็นกันเองกับผู้ร่วมวิจัย 2) การเสริมพลังความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัย 3) การจัดท า
ปฏิทินการท างาน และ 4) การประเมินและสรุปผล โดยทั้ง 4 กิจกรรม มีระยะเวลาด าเนินการใน
เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2560 ดังตารางที่ 4.1  

ตารางที่ 4.1  การด าเนินงานขั้นตอนการเตรียมการ 
 

ล าดับ            กิจกรรม วัตถุประสงค์ หลักการ/แนวคิดที่ยึดถือ 
1 การสร้างความ

เป็นกันเองกับ
ผู้ร่วมวิจัย 

1) เสริมความคุ้นเคย
เป็นกันเองแบบเพ่ือน
ร่วมงาน 

2) ส่งเสริมความเป็นผู้
ร่วมวิจัย 

แนวคิด “...ผู้วิจัยจะต้องตระหนักถึงความ
จ าเป็นที่จะต้องผนวกตัวเองเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชนที่ตนเองท างานอยู่ด้วยอย่าง
เต็มที่เพ่ือสร้างความคุ้น เคยจนมีฐานะเป็น
สมาชิกคนหนึ่งของชุมชนจะต้องคอยดูดซับ
กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นทางวัฒนธรรม 
ลักษณะนิสัย ความต้องการ ความใฝ่ฝันทะ
เยอ ทะยานตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ของ
ชุมชนและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จะ
เกี่ยวพันโดยตรงกับงานที่จะต้องท าให้กับ
ชุมชนนั้น...” 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 
 

ล าดับ            กิจกรรม วัตถุประสงค์ หลักการ/แนวคิดที่ยึดถือ 
2 การเสริมพลัง

ความรู้ให้กับผู้
ร่วมวิจัย 

1) สร้างความรู้ความ
เข้าใจและเทคนิค
เกี่ยวกับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม เพื่อน าไป 
ใช้ในการด าเนินงาน 

หลักการ “ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติ
ของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรกรวมทั้ง
ข้อเสนอแนะและผล ประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมวิจัย
ทราบ” 

3 การจัดท า
ปฏิทินการ
ด าเนินงาน 

1) เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวิจัยทั้ง 
10 ขั้นตอน 

หลักการ “รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมประเมิน” 
และเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ 

4 การประเมิน
และสรุปผล 

1) สรุปผลการท า
กิจกรรมร่วมกันของ
ขั้นตอนที่ 1 

จรรยาบรรณ “มีการปรึกษาหารือกัน 
ทุกฝ่ายและข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบจาก
ทุกฝ่าย 

 
 ทั้งนี้ในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นสามารถน ามาบรรยายเพ่ือแสดงให้เห็นถึงล าดับ
เหตุการณ์และรายละเอียด รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนได้ดังต่อไปนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การสร้างความเป็นกันเองกับผู้ร่วมวิจัย โดยด าเนินการในวันที่ 12 มิถุนายน 
2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เวลา 10.30-12.00 น. มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคยเป็นกันเองแบบเพ่ือนร่วมงาน และส่งเสริมความร่วมมือในการด าเนินการวิจัย โดยมี
แนวคิดที่ยึดถือคือ “…ผู้วิจัยต้องตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องผนวกตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนที่ตนเองท างานด้วยอย่างเต็มที่เพ่ือท าความคุ้นเคยจนมีฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน 
จะต้องคอยดูดซับกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นทางวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความต้องการ ความใฝ่ฝัน
ทะเยอทะยานตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเกี่ยวพันโดยตรงกับ
งานที่จะต้องท าให้กับชุมชนนั้น...” โดยผู้วิจัยได้พบปะพูดคุยกับผู้ร่วมวิจัยถึงโครงการวิจัยที่จะร่วมกัน
ด าเนินการ ซึ่งทุกคนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันเป็นอย่างดี และผู้วิจัยได้น าเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
ของผู้วิจัยต่อผู้ร่วมวิจัยได้รับฟัง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมวิจัยได้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการวิจัย ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ซึ่งทุกคนผู้ร่วม
วิจัยทั้ง 17 คน ก็ยืนยันที่จะร่วมวิจัยด้วยกันต่อไป บรรยากาศเป็นแบบยิ้มแย้มแจ่มใส ผู้วิจัยจึงกล่าว
ขอบคุณผู้ร่วมวิจัยและเชิญผู้ร่วมวิจัยทุกคนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ โรงอาหารวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ 
 กิจกรรมที่ 2 การเสริมพลังความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัย โดยได้จัดอบรม 3 วัน ด าเนินการใน
วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องสไมล์รูม วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ มีวัตถุประสงค์เพ่ื อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคเกี่ยวกับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินการวิจัย ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้   
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รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย มาเป็นอาจารย์วิทยากร เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้ร่วมวิจัยในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้คือ 1) เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการน า
แผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล 2) เทคนิคการสังเกตและการบันทึกข้อมูลจากการสังเกต และ       
3) เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน มีผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเข้ารับการอบรมครบทุกคน ซึ่ง
วิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนน าโน๊ตบุ๊คมาด้วย โดยวิทยากรส่งเมลล์เนื้อหาประกอบการ
บรรยายล่วงหน้าวันต่อวันให้เก็บไว้ในโน๊ตบุ๊คส าหรับใช้ในการอบรม และเนื่องจากว่าในวันวันที่ 5 -7 
กรกฎาคม 2560 ทางวิทยาลัยมีการเรียนการสอนตามปกติ ดังนั้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ให้กับผู้เรียนทั้งวิทยาลัยในโครงการ “อาสาสร้างสรรค์ สามัคคีสร้างพลัง” ณ.ห้องประชุมใหญ่ อาคาร
ปฏิบัติการช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ โดย คุณสมใจ มะเสนา กรรมการบริหารวิทยาลัย มี
ความยินดีรับเป็นผู้ด าเนินการให้ เพ่ือที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะได้มีเวลาเสริมพลังความรู้และเตรียม
ความพร้อมเบื้องต้นในการท างานวิจัยได้อย่างเต็มที่ ดังภาพที่ 4.2 

 

 

ภาพที่ 4.2  กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียน วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 
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 การเสริมพลังความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัย ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 วันแรกของการอบรม 
เรื่อง “เทคนิคการวางแผนปฏิบัติการและการน าแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล” เริ่มต้นโดยท่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย ท่านวิทยากรได้กล่าวน าว่า “พวกเราโชคดีมาก ๆ ที่ได้มี
โอกาสที่จะได้พัฒนาสมรรถนะพวกเราเองในฐานะที่เราเป็นครู ไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามเราจะต้อง
พัฒนาตลอดเวลา ในฐานะที่เป็นครูที่จะต้องพัฒนาในศาสตร์ของการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
พัฒนาการเรียนการสอนตรงนี้ที่เป็นอาชีพหลักของครู” แล้ววิทยากรอธิบายว่ากระบวนการวิจัยและ
การพัฒนาการเรียนการสอนมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้น เราควรมีความพร้อมอะไรบ้าง 
แล้วหลังจากที่เราเตรียมความพร้อมของเราเสร็จแล้วเราก็จะได้เอาความรู้ศักยภาพไปใช้ได้เลย การ
ฝึกปฏิบัติ ใน 3 วันนี้ต้องการให้ได้อะไรบ้าง ก็คือ 1) หลังจากที่ท ากิจกรรมวันนี้แล้วควรจะต้องสรุป
สาระส าคัญของเทคนิคการวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และน าแผนสู่การปฏิบัติได้ 2) สามารถ
สังเกตและบันทึกข้อมูลได้ สามารถวิเคราะห์เพ่ือตีความและสรุปผลจากการสังเกตได้ และ             
3) สามารถใช้เทคนิคการถอดบทเรียนเพื่อสรุปผลการสังเกตได้ 
 หัวข้อการอบรมในวันนี้ “เทคนิคการวางแผนและการน าแผนลงสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิผล” วิทยากรให้เปิดไฟล์เอกสารแล้วให้แต่ละคนศึกษาเนื้อหาในเอกสารตามที่ก าหนด เพื่อให้
สรุปสาระส าคัญในประเด็นต่อไปนี้คือ  

1) การท าแผนปฏิบัติการมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างไร เพราะเหตุใด  
2) สรุปให้ได้ว่าขั้นตอนการท าแผนปฏิบัติการ มีขั้นตอนที่ส าคัญอะไรบ้าง แต่ละขั้นตอน

ต้องด าเนินการอย่างไร และเพ่ือให้ได้อะไร  
3) การเสนอโครงการ กิจกรรม ที่เสนอในแผนปฏิบัติการ ควรด าเนินการอย่างไร  
ท่านอาจารย์วิทยากรให้ ใช้เวลาอ่านประมาณ 10 นาที โดยให้เวลาอ่านแบบสรุป

สาระส าคัญของตนเองให้ได้ก่อน แล้วจะให้เวลาในการอภิปรายกลุ่มเพ่ือที่จะสรุป 3 ประเด็นนี้อีก 15 
นาที รวมแล้วประมาณ 25 นาที และในขณะที่อ่านไปอภิปรายไป ถ้ามีประเด็นปัญหาอะไรก็ยกมือ 
วิทยากรจะเข้าไปดู โดยได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม และเมื่อได้เวลาที่ก าหนดแล้ววิทยากรก็ให้แต่ละ
กลุ่มอภิปรายแต่ละประเด็น เมื่อกลุ่มแรกน าเสนอเสร็จ ก็ให้กลุ่มอ่ืนๆ เสริมหรือเติมเต็ม โดยวิทยากร
ให้ความรู้ไปด้วย พร้อมทั้งตอบค าถามเนื้อหา ทั้งฝึกปฏิบัติ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความรู้  

สรุปว่าจุดเริ่มต้นของการจัดท าแผนที่ดีก็คือการตอบค าถามที่ส าคัญ 4 ข้อ ให้ได้ครบและ
สมบูรณ์ ซึ่งได้แก่  

1) ปัจจุบันเราอยู่ ณ จุดไหน ซึ่งเครื่องมือที่น่าจะตอบค าถามนี้ได้ดีคือ การวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค หรือที่รู้จักกันว่า SWOT Analysis  

2) เราต้องการไปสู่จุดไหน คือการก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร  
3) เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร คือการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  
4) เราจะต้องท าหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพ่ือไปถึงจุดนั้น คือการแปลงยุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติ  
ผลจากการได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ท าให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าเรา

วางแผนเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน จากแผนเราก็ไปปฏิบัติ เสร็จแล้วก็เอาผลจากการสังเกตมา
สะท้อนผลเป็นวงรอบไปเรื่อย ๆ ตรงนี้ เป็นกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
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Research) จะท าอย่างไรให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกันทุกขั้นตอนเกิดตัวแบบหนึ่งของ Action 
Research เรียกว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) คือ
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ร่วมกันวางแผน ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันสังเกต และร่วมกันสะท้อนผล เป็น
กระบวนการที่ดีและเป็นข้อเด่นที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น 
 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่สองของการอบรม เป็นเรื่อง “เทคนิคการสังเกตและการ
บันทึกข้อมูลจากการสังเกต” วิทยากรให้ดูแบบฟอร์มให้สังเกตและบันทึกรวบรวมข้อมูล ในช่อง 
“บันทึกผลการสังเกตภาพ” โดยวิทยากรฉายภาพให้ดูทีละภาพ จ านวน 5 ภาพ แล้วให้ทุกคนบันทึก
ผลการสังเกตภาพอย่างละเอียด เรียงตามล าดับ เมื่อทุกคนบันทึกเสร็จแล้ว วิทยากรจะกลับมาที่ภาพ
ที่ 1 แล้วเรียกชื่อผู้จดบันทึกอ่านสิ่งที่ได้บันทึกไว้ ภาพละ2-3 คนไม่ซ้ ากัน และให้ความรู้เรื่องการ
บันทึกผลและการสังเกตไปพร้อม ๆ กันจนครบทุกภาพ ซึ่งสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการสังเกตและ
บันทึกข้อมูลจากการสังเกตมี 4 ปัจจัยคือ  

1) ประสบการณ์ มีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนในการสังเกต ถ้ามีประสบการณ์มาก 
ก็มีทักษะในการสังเกตมาก และบันทึกข้อมูลได้มาก  

2) วัตถุประสงค์ในการสังเกต เหตุการณ์เดียวกัน ปรากฏการณ์เดียวกัน ภาพเดียวกัน 
ถ้าเรามีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแตกต่างกันข้อมูลในการสังเกตย่อมแตกต่างกัน  

3) เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล ต้องทราบวัตถุประสงค์ในการสังเกตเพ่ือที่จะเลือก
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการบันทึกผลการสังเกต  

4) การวางแผน ก่อนที่จะไปท าอะไรก็ตามจะต้องมีการเตรียมการ ต้องมีการวางแผน
ก่อนที่จะไปสังเกต  

ต่อจากนั้นวิทยากรได้ให้ทุกคนบันทึกความรู้สึกหรืออารมณ์หรือความคิดเกี่ยวกับอะไร 
ในแบบฟอร์ม เดิมในช่อง “การตีความ/สรุปความ” ทั้ง 5 ภาพเดิมอีกครั้งหนึ่ง แล้วให้ผู้เข้าอบรมอ่าน
ให้ฟังภาพละ 2-3 คน โดยวิทยากรได้อธิบายให้ความรู้ไปด้วย ซึ่งปัจจัยที่ผลต่อการตีความ/สรุปความ
ที่ได้จากการสังเกตมี 3 ประการคือ  

1) ประสบการณ์  
2) ต้องมีหลักการและกรอบแนวคิดทฤษฎี  
3) การรวบรวมข้อมูลต้องครบถ้วนมากพอและเหมาะสมตรงกับสิ่งที่ต้องการจะศึกษา 
กิจกรรมที่วิทยากรจัดให้ในวันนี้สะท้อนให้เกิดการเรียนรู้สามารถใช้เป็นรูปแบบในการ

จัดการชั้นเรียนได้ กล่าวคือ วิทยากรไม่ได้บรรยายเนื้อหา แต่พาพวกเราท ากิจกรรม แล้วกิจกรรมนั้นก็
เป็นการเรียนรู้จากการใช้ค าถามของวิทยากร ให้เวลาหาค าตอบและคิดค าตอบ ท าให้ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยได้รับการพัฒนา และถ้าครูสอนแบบนี้ผู้เรียนจะได้พัฒนาจะได้วิเคราะห์การตอบแต่ละค าถามได้
คิด นอกจากนั้นยังได้ท างานเป็นกลุ่ม การท างานเป็นกลุ่มได้ฝึกการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ การ
ท างานเป็นทีม การอภิปราย กิจกรรมนี้เราจะได้หลากหลายดีกว่าครูมายืนสอน 

ส าหรับกิจกรรมในช่วงบ่าย วิทยากรให้ท ากิจกรรมการสังเกตการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
(Classroom Observation) โดยมอบหมายให้ผู้อบรมไปสังเกตและบันทึกข้อมูล เป็นการฝึกการ
สังเกตสถานการณ์จริงในการท ากิจกรรมของผู้เรียนในโครงการ “อาสาสร้างสรรค์ สามัคคีสร้างพลัง” 
ที่ห้องประชุม B104 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ โดยให้เวลาแต่ละกลุ่มวางแผนการสังเกตชั้นเรียน 
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ก าหนดวัตถุประสงค์การสังเกตชั้นเรียน สังเกตอะไรบ้าง เตรียมเครื่องมือและเตรียมความพร้อมให้
เสร็จเรียบร้อย แล้วก็ให้ทุกคนไปเข้าชั้นสังเกตและบันทึกผลให้ได้ข้อมูลจากการสังเกตชั้นเรียนจริง 
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง แล้วกลับมาที่ห้องสไมล์รูม น าข้อมูลนั้นมาดูก่อนว่าตรงไหนที่ยังไม่ชัดเจนไม่
สมบูรณ์ ให้นั่งคุยกันในกลุ่ม เรียกว่าเป็นการเตรียมข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพที่ไปบันทึกมาจากการสังเกต ให้เวลาตรงนี้อีก 10 นาที ในการคุยความชัดเจนก่อนที่จะให้
แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการบันทึกข้อมูลจากการสังเกตชั้นเรียน และน าเอาข้อมูลที่ไปสังเกตชั้นเรียนมา
ได้มาตีความ สรุปความโดยใช้เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน ดังภาพที ่4.3 

 

 
 
ภาพที่ 4.3 กิจกรรมสังเกตการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 วันสุดท้ายของการอบรม เรื่อง “เทคนิคการระดมสมองและการ
ถอดบทเรียน” วิทยากรกล่าวว่า “การถอดบทเรียนคือ การที่บอกว่าแต่ละคนไปท าอะไรมา ไหนมา
เล่าให้ฟังซิ สิ่งที่ตัวเองท านั้นน่ะ มันเป็นอย่างไร มันประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้เนื่องมาจาก
อะไรบ้าง ตามแนวคิดทฤษฎีอะไรมาตีความอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะให้นักเรียนเกิดในเรื่องของอาชีพ 
ซึ่งเราพยายามใช้รูปแบบการเรียนรู้ของวิชาแบบนี้จะท าให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้ต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง
จากที่ได้ลงมือท าแล้วค้นพบ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกว่า Lesson Learn คือ บทเรียน หรือ สิ่งที่ได้
จากการเรียนรู้”  

วิทยากรให้แต่ละคนศึกษาสื่อการเรียนรู้ในหัวข้อต่อไปนี้คือ การถอดบทเรียน (Lesson 
Learned) เทคนิคการถอดบทเรียน 4 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคการทบทวนระหว่างปฏิบัติ (After 
Action Review Technique: AAR) เทคนิคการทบทวนหลังปฏิบัติ (Retrospective Technique) 
เทคนิคการประเมินประสิทธิผลการท างาน (Performance Measurement: PM) เทคนิคแผนที่
ผลลัพธ์ (Outcome Mapping: OM) โดยให้ทุกคนศึกษาด้วยตนเองก่อนให้เข้ากลุ่มอภิปรายกัน
เพ่ือที่จะได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากการอ่านและการศึกษาด้วยตนเองแล้วให้แต่ละกลุ่มสรุป
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เสร็จเรียบร้อยให้น าเสนอทีละหัวข้อเรียงตามล าดับและวิทยากรก็ได้สอดแทรกความรู้ไปด้วย เมื่อทุก
คนท าความเข้าใจกระบวนการถอดบทเรียนแล้ว วิทยากรได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มเตรียมถอด
บทเรียนจากข้อมูลที่ได้ไปสังเกตโครงการ “อาสาสร้างสรรค์ สามัคคีสร้างพลัง” ในวันที่ 6 กรกฎาคม 
2560 และให้แต่ละกลุ่มมอบหมายหน้าที่สมาชิกในกลุ่มว่าใครจะเป็นผู้อ านวยกระบวนการ ใครจะเป็น
ผู้น าอภิปราย คนอ่ืนก็เป็นร่วมอภิปราย และใครจะเป็นเลขานุการ ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ให้
ถอดบทเรียนจากการสังเกตและสรุปออกมาให้ได้ตามประเด็นของแต่ละกลุ่ม จากนั้นแต่ละกลุ่ม    
ค่อย ๆ คุยกัน ในบรรยากาศเป็นแบบสบาย ๆ  

หลังจากนั้นวิทยากรให้ทั้ง 3 กลุ่มน าเสนอเพ่ือที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและให้จับประเด็น
ให้ได้ว่าแต่ละหัวข้อเชื่อมโยงกับลักษณะของการเขียนรายงานอย่างไร ให้ฝึกคิดว่าแต่ละกลุ่มน าเสนอ
อะไร จากผลการน าเสนอของทั้ง 3 กลุ่ม เมื่อฟังจบแล้ววิทยากรได้ชี้ให้เห็นว่าการน าเสนอของแต่ละ
กลุ่มสังเกตได้ละเอียดดีมากแต่เนื้อหาที่น าเสนอไม่มีสาระส าคัญของวัตถุประสงค์ที่แต่ละกลุ่มตั้งเอาไว้ 
ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มจะถอดบทเรียนและเขียนรายงานผลการท างานของกลุ่มเอง ดังนั้นเมื่อทุกคนได้เรียนรู้
แล้ว วิทยากรจึงให้เวลาอีก 30 นาทีในการปรับปรุงงานของแต่ละกลุ่มใหม่ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
และเขียนรายงานการถอดบทเรียนใหม่ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แต่ละกลุ่มตั้งไว้ แล้วสื่อสารโดยวาจา
ให้เพ่ือนสมาชิกในกลุ่มให้เข้าใจว่าเหตุการณ์เชื่อมโยงสอดคล้องกันหรือไม่ แล้วนึกภาพเหตุการณ์
ตามท่ีเราสังเกตว่ามีความสอดคล้องกัน 

สรุปได้ว่าหัวใจของการถอดบทเรียนคือการสรุปผลจากการสังเกต ชั้นเรียนว่าเราควรจะ
บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดก่อนอย่าไปเสียเวลาคิดตีความ สิ่งที่เห็นคืออะไรบันทึกมาให้หมด เพื่อเอามา
ใช้ในการวิเคราะห์ สรุปอะไรได้บ้างในประเด็นที่เราสนใจจะศึกษา อะไรที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นเราไม่
ต้องไปสนใจ เหตุการณ์เรื่องราวเดียวกันแต่ศึกษาคนละประเด็นก็สรุปคนละประเด็น 
 วิทยากรถามว่า “จากการที่เราท ากิจกรรมใน 3 วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างที่เป็นประโยชน์
มากเลยและสิ่งที่ผมพบพวกเราท ากันดีมาก โชคดีมากท่ีท าให้ผมมองเห็นและยืนยันได้ว่า การที่เราจะ
จัดการเรียนรู้ได้ดีมันต้องใช้เวลา ความอดทนของนักวิจัย ใครมีอย่างอ่ืนไม๊สิ่งที่เราได้เรียนรู้และมันจะ
เป็นประโยชน์กับเรา”  
 ครูประสิทธิ์ “ส าหรับสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือว่า บางทีเราจะหลุดกรอบออกไปจากวัตถุประสงค์
หลัก อาจจะเป็นด้วยสภาพแวดล้อม อาจจะเป็นด้วยบรรยากาศในนั้น อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่
ทีมงานหลงประเด็น ตอนแรกจะไปดูพฤติกรรมของนักเรียนแต่เอาไปเอามากลายเป็นวิเคราะห์
วิทยากรแทน เพราะวิทยากรจัดรูปแบบผิด แต่ความจริงเราต้องมาดูว่า ประเด็นหลักคือ เราไปดู
พฤติกรรมของเด็ก ในการที่เค้ามีส่วนร่วมขนาดไหน ถึงแม้ว่าเค้าจะจัดรูปแบบใดก็แล้วแต่ แต่เราต้อง
ไปดูว่าเด็กต้องมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงไร และ ท ายังไงให้มีส่วนร่วม ครับ” 
 ผู้วิจัย “ทีมงานรู้สึกว่า เยอะมากจัง ผมก็เลยบอกว่าจริง ๆ แล้ว ทั้งหมดที่อาจารย์ไพศาล
มาสอนอนาคตทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นอย่าไปงง แล้วเราจะรู้สึกแล้วว่า ต ารามันเยอะแยะนี่ก็แค่นี้นะ 
และถ้าเผื่อต าราอ่ืนอีกล่ะ เยอะไปหมด อย่าเพ่ิงตกใจมีของดี  ๆ เยอะในที่เราสามารถพัฒนาได้ วันนี้
อาจารย์มาสอนสะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าเรามีการจัดกลุ่ม เรียนรู้ สะท้อนผล และกลับมาตอนก่อนเรา
ยังย่ าอยู่กับที่เยอะ ๆ อย่าเพ่ิงไปวิจารณ์ อย่าเพ่ิงไปประเมิน ให้ดูในความเป็นจริง ขณะที่เราสังเกตว่า
มันคืออะไร แล้วค่อยมาประเมิน แล้วค่อยมาว่ากันครับ” 
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 ผศ.ดร.ไพศาล “การที่เราท าวิจัยในลักษณะของ Action Research แล้วเราได้ไปสังเกต
จริง ๆ หรือว่าถ้าเราท าเอง เราเป็นคนจัดการเรียนรู้แล้วก็บันทึกสิ่งที่เราท า ขณะเดียวกันผู้ร่วมวิจัยคน
อ่ืน ๆ ก็ได้ช่วยกันสังเกต และเก็บข้อมูลมา และเสร็จแล้วก็มานั่งถอดบทเรียนร่วมกัน แล้วเราก็จะได้
เรียนรู้ว่า เราท าอะไรได้ดีบ้าง ท าอย่างไรถึงดี ที่เราวางแผน เราคิดว่าดี แต่พอไปใช้จริงมันไม่ดี มันมี
ปัญหา มันมีอุปสรรค แล้วเราก็ช่วยกันคิดต่อ เราจะหาแนวทางแก้ปัญหาตรงนี้ยังไง นี่คือสิ่งที่เราก าลัง
เรียนรู้จากการท าวิจัย Action Research” 
 ครูณัฐริกา “ค่ะ จากการอบรม 3 วันนะคะ ได้เห็นรูปแบบ แบบอย่างที่อาจารย์สอน 
รูปแบบการสอนอย่างเช่น ท่านอาจารย์ได้มาให้ความรู้ในด้านของงานวิจัย คือท าให้เราเห็นรูปแบบ
การถ่ายทอดนะคะ ก็คือ อย่างเช่น อาจารย์ให้แบ่งเป็นกลุ่ม แล้วทีนี้ให้ท ากิจกรรมร่วมกัน แล้วได้
อภิปรายกลุ่ม แล้วได้ออกมาน าเสนอ ซึ่งถ้าหากเราน าวิธีนี้ไปจัดการในชั้นเรียนของเรา ก็จะท าให้
นักเรียนของเราได้ความรู้และก็สนุกกับการเรียนในบทนั้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็ต้องถือเป็นแบบอย่าง ก็ต้อง
ขอขอบคุณคุณใหญ่ และก็คุณจู ที่ได้ให้เราได้มีโอกาส ได้รับความรู้จากอาจารย์” 
 ผศ.ดร.ไพศาล กล่าวต่อไปว่า “จ าได้ไม๊ว่า ช่วงแรกที่ให้เราเขียนรายงาน และ สรุป การ
ถอดบทเรียน ช่วงแรกเป็นยังไง หลงทิศหลงทาง พอหลงทิศหลงทางปุ๊บ ผมก็จะให้กลับไปปรับปรุง 
แต่การ ที่จะให้ไปแก้ไขปรับปรุงนั้นผมจะต้องชี้ประเด็นให้ดูก่อนว่า มันหลงทิศหลงทางตรงไหนมัน
ควรจะเป็น อย่างไร พอทุกคนเข้าใจก็จะกลับไปปรับปรุงที่นี้เข้าใจแล้วยังว่า การถอดบทเรียน การ
เขียนรายงาน การเผยแพร่ ควรจะท ายังไง เข้าใจหรือยัง เข้าใจแล้ว เหตุการณ์นี้เราได้เรียนรู้อะไร 
Lesson Leraned อะไร และตรงนี้อยากให้เรายึดถือเวลาสอนนักเรียนด้วย”  
 ครูกวินทร์ “ก่อนอ่ืนนะครับก็ขอขอบคุณคุณจิรวุฒิ ผู้รับใบอนุญาตและก็คุณอาริยาที่จัด
กิจกรรมดี ๆ ให้กับคณะครูครับ ใน 3 วันนี้ สิ่งแรกที่ได้รับเลยก็คือ การสังเกต ส่วนมากเรามักจะตี 
ความมากกว่า และอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การพา ก็คือ ทุกคนต้องมีส่วนร่วมนะครับ ต่อไปนี้ในการท าอะไร
ก็แล้วแต่ เราก็จะให้ระดมสมองแล้วก็มีการวางแผนร่วมกัน ปฏิบัติแล้วเราก็จะร่วมกันเพ่ือที่จะไปสู่
เป้าหมายของวิทยาลัยฯ และก็จะพัฒนาให้วิทยาลัยฯ ของเราเป็นหนึ่งในขอนแก่นให้ได้ ส าหรับผมก็
ขอขอบคุณท่านอาจารย์ ขอบคุณครับผม” 
 ศิริรัตน์ “ส่วนของหนูนะคะ ในการอบรม 3 วันนี้ หนูได้ความรู้เยอะเลยนะคะ จากที่เราไม่
เคยท าแบบนี้นะคะ เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการถอดบทเรียน จะได้น าไปใช้ในการสอนของนักเรียน 
ปรับวิธีการสอนของเรานะคะ และก็ได้ความร่วมมือจากครูที่อยู่ในกลุ่มด้วยกันร่วมแสดงความคิดเห็น 
ได้อยู่ใกล้ชิดกันได้พูดคุยกันใน 3 วันนี้ มีความรู้สึกว่าอบอุ่นที่ได้อยู่ร่วมกัน” 
 ณัฐริกา “การอบรม 3 วันนี้นะคะ ท าให้เราสามารถมองเห็นศักยภาพของตัวเราเองว่ามี
มากน้อยแค่ไหน อย่างน้อยตัวหนูเองมองว่า เราเองศักยภาพยังมีน้อย ยังต้องเติมเต็มอีกเยอะ ฉะนั้นก็
หวังว่าท่านผู้บริหารจะมีโอกาสให้เราได้พัฒนา แต่ขอเป็นช่วงปิดเทอม เราจะได้รับความรู้เพ่ิมเติมขึ้น
อีกเยอะ และเราจะน ามาใช้ในการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ”  
 ผศ.ดร.ไพศาล “เป็นความคิดที่อยากให้พวกเราคิดอย่างนี้ ชีวิตการท างานมันต้องเรียนรู้
พัฒนาตนเองตลอดเวลาทุกวัน วันนี้ผมก็ยังต้องเรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆ เราต้องเรียนรู้หมดอยู่ตลอด 
เวลา เราต้องตามให้ทัน ไม่ใช่ตามเทคโนโลยีเฉยๆ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท างานต้องตามให้ทัน 
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คิดว่าเราคงจะได้เห็นแนวทางแล้วล่ะว่าเราจะท างานร่วมกันอย่างไร” อาจารย์ได้ฝากข้อคิดท่ีส าคัญอัน 
มีคุณค่ายิ่งให้กับผู้ร่วมวิจัยก่อนปิดการอบรม ดังภาพที่ 4.4 
 

 

 

 
 
ภาพที่ 4.4  การอบรมเสริมพลังความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัยวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 
 
 กิจกรรมที่ 3 การจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 12 
กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30-11.30 น. ณ. ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยทั้ง 10 ขั้นตอน ยึดถือหลักการ “รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วม
ประเมิน” เพ่ือให้ได้แผนที่การท างานที่เกิดจากความคิดเห็นของแต่ละบุคคล โดยกิจกรรมนี้เริ่มต้น
จากผู้วิจัยท าการทบทวนกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์” ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยได้รับรู้
ร่วมกันก่อนที่จะมีการระดมสมองเพ่ือร่วมกันจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน ที่จะใช้เป็นแนวทางในการ
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ด าเนินการวิจัยครั้งนี้  ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ปฏิทินการ
ด าเนินงาน มาจ านวน 1 ชุด โดยประกอบด้วยรายละเอียดดัง ตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2  การจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. การเตรียมการ 
(Preparation) 

(1) การสร้างความเป็นกันเองกับผู้ร่วมวิจัย
เพ่ือสร้างมิตรภาพ 
(2) การเสริมพลังความรู้เบื้องต้นให้กับผู้ร่วม
วิจัย 
(3) การจัดท าปฏิทินการด าเนินงานเพ่ือใช้
เป็นแนวทางตลอดระยะเวลาในการ
ด าเนินงานการท างานวิจัย 
(4) การประเมินและสรุปผล 

มิถุนายน-กรกฎาคม 
2560 

2. การวางแผน 
(Planning) 

(1) การวิเคราะห์สภาพ การร่วมคิดและ
วางแผน 
(2) ก าหนดปัญหาและการท าความเข้าใจ
ปัญหา 
(3) การถ่ายทอดแนวคิดในบทที่ 2 ให้ผู้ร่วม
วิจัย การบรรจบกันของสองสายธาร สาย
ประสบการณ์ และสายวิชาการ 
(4) การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) 
(5) การประเมินและสรุปผล 

กรกฎาคม 2560 

3. การปฏิบัติการ 
(Acting) 

(1) การก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
(2) การประเมินก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 
(3) การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 
(4) การประเมินและสรุปผล 

กรกฎาคม-กันยายน 
2560 

4. การสังเกตผล 
(Observing) 

(1) การก าหนดรูปแบบและวิธีการ 
(2) การสังเกตและการน าเสนอ 
(3) การประเมินและสรุปผล 

กรกฎาคม-กันยายน 
2560 

5. การสะท้อนผล 
(Reflecting) 

(1) การสังเคราะห์ความรู้ 
(2) การน าเสนอรายงาน 
(3) การประเมินและสรุปผล 
(4) การสังเคราะห์ความรู้ 

ตุลาคม 2560 
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ตารางที่ 4.2  การจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
6. การวางแผนใหม่ 
(Re-Planning) 

(1) การสร้างขวัญและก าลังใจ 
(2) การก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
(3) การจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ 
(4) การประเมินและสรุปผล 

ตุลาคม 2560 

7. การปฏิบัติใหม่ 
(Re-Acting) 

(1) การก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วม 
(2) ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม 
(3) การประเมินและสรุปผล 

พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
2561 

8. การสังเกตผลใหม่ 
(Re-Observing) 

(1) ขั้นตอนก าหนดรูปแบบและวิธีการ 
(2) ขั้นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล 
(3) การประเมินและสรุปผล 

พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
2561 

9. การสะท้อนผลใหม่  
(Re-Reflecting) 

(1) ขั้นตอนการสังเคราะห์ความรู้ 
(2) ขั้นตอนการน าเสนอรายงาน 
(3) การประเมินและสรุปผล 

มีนาคม 2561 

10. การสรุปผล 
(Conclusion) 

ร่วมกันทบทวนและสรุปประสบการณ์การ
ท างานที่ผ่านมา 

มีนาคม 2561 

 
 กิจกรรมที่ 4 การประเมินและสรุปผล โดยจัดประชุมในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 
10.00-11.30 ณ. ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการท ากิจกรรม
ร่วมกันของขั้นตอนที่ 1 โดยยึดจรรยาบรรณที่ว่า “มีการปรึกษาหารือกันทุกฝ่ายและข้อเสนอแนะ
ได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย” ในการจัดประชุมการสะท้อนผลการด าเนินงานนี้เพ่ือเป็นการทบทวน
วิธีการด าเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ การสร้างความเป็นกันเองกับผู้ร่วมวิจัย การเสริมพลังความรู้ให้กับผู้
ร่วมวิจัย และการจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้น าเอาผลจากการสังเกต บันทึก
การประชุม และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งเก็บข้อมูลภาพและข้อมูลเสียง มาน าเสนอเพ่ือให้ผู้ร่วม
วิจัยได้อภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่ทุกคนรับรู้ร่วมกัน  

 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยยังได้น าเอาเทคนิคการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ (After Action 
Review: AAR) มาใช้โดยอาศัยข้อค าถามในการถอดบทเรียน ดังนี้ 1) สิ่งที่คาดหวังจากการด าเนินงาน
ในครั้งนี้คืออะไร 2) ผลที่เกิดขึ้นบรรลุความคาดหวังหรือไม่ เพราะอะไร 3) การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติคืออะไร 4) ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คืออะไร และ 5) ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติครั้ง
ต่อไปควรท าอย่างไร ภายใต้หลักการคือ 1) เป็นกันเองสบาย ๆ อาจยืนหรือนั่งเป็นวงกลม 2) ให้
เกียรติทุกความคิดเห็นและเข้าใจกัน 3) เห็นหน้ากันทุกคนและยิ้มเพ่ือโลกที่สดใส และ 4) เห็นข้อมูล
เหมือนกันไป พร้อม ๆ กัน สามารถตรวจสอบหรือสอบถามและเพ่ิมเติมได้ 

 ผลจากการด าเนินกิจกรรมสามารถสรุปออกมาได้ 4 ด้าน ดังนี้คือ 1) ความเป็นกันเอง มี
น้ าใจ มีอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นนิตย์ที่พากันเดินไปข้างหน้าอย่างมีอุดมการณ์ 2) โชว์ศักยภาพ
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และประสบการณ์ท่ีมีอยู่ในตัวแต่ละบุคคลให้แก่วิทยาลัยเพราะว่าทุกอย่างพัฒนาได้ 3) ทุกคนมองเห็น
ความส าคัญในเรื่องที่จะด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
ส าหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 4) ท าปฏิทินการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นกรอบเวลา
ด าเนินงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์และตัวผู้ร่วมวิจัยทุกคน ได้ข้อสรุปร่วมกัน ดังตารางที่ 4.3 
 

ตารางที ่4.3  สรุปผลการด าเนินงานของขั้นตอนการเตรียมการ 
 

ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน 
1. ก า ร ส ร้ า ง
ค ว าม เป็ น กั น 
เอ งกั บ ผู้ ร่ ว ม
วิจัย 

- ผู้วิจัยต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเก็บรายละเอียดใส่ใจทุกค าพูดของผู้ร่วมวิจัยเพ่ือน ามา
อ านวยความสะดวกให้ผู้ร่วมวิจัยให้มากที่สุด ความเข้าใจที่ดีระหว่างครู 
ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการวิจัย ก่อให้เกิดความสนิทสนม
เป็นกันเองเกิดทัศนะคติที่ดีต่องานวิจัยและความเข้าใจอันดีในสิ่งที่จะพัฒนา
ร่วมกันเป็นรากฐานที่ส าคัญส าหรับความส าเร็จในการพัฒนา 
- ความส าคัญของการวิจัยและของนักวิจัย ผู้วิจัยได้ให้ความรู้ การน าเสนอ 
ตัวอย่างงานวิจัยที่ประสบความส าเร็จ พบว่าผู้ร่วมวิจัยทุกคนเห็นความส าคัญ
และมีความกระตือรือร้นที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนางานของวิทยาลัยร่วมกัน 

2. การเสริม
พลังความรู้ให้ 
กับผู้ร่วมวิจัย 

ผู้ร่วมวิจัยเกิดความตระหนักและมองเห็นความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 โดยผู้ร่วมวิจัยได้แสดงความคิดเห็นตามประสบการณ์เดิมที่มีก่อน 
แล้วผู้วิจัยค่อยสอดแทรกเนื้อหาบางอย่างเพ่ิมเติมเข้าไปท าให้ผู้ร่วมวิจัยเกิด
ความภูมิใจกระตือรือรน้ในการท างานมากกว่าที่จะชี้แนะให้ท าตาม  

3. การจัดท า
ปฏิทินการ
ท างาน 

เป็นกิจกรรมที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันจัดท าขึ้นหลังจากที่ทุกคนมีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและแนวทางในการด าเนินการวิจัยใน
เบื้องต้นแล้ว โดยกรอบแนวคิดที่ได้ร่วมกันจัดท าขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในภายหลังได้ 

 
 ผลจากการจัดกิจกรรมสรุปผล เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานของขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ 
ท าให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน  ซึ่งเป็นการช่วย
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปได้ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในการท างานที่ดีระหว่าง
ผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัย และระหว่างผู้ร่วมวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยด้วยกันเองมากขึ้น และเกิดการเรียนรู้ว่าการ
อยู่ในชุมชนเดียวกันหากไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นก็ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนา ดังนั้นเมื่อมีการประชุมก็
ควรมีการแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้เกิดการต่อยอดแนวความคิดที่เพ่ิมมากขึ้น สรุปผลการด าเนินการ
ในขั้นตอนการเตรียมการ ดังภาพที่ 4.5 
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ภาพที่ 4.5  สรุปผลการด าเนินการในขั้นตอนการเตรียมการ 
 

วงจรที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) 
 ในขั้นตอนการวางแผน มีการด าเนินกิจกรรมจ านวน 5 กิจกรรม คือ 1) การวิเคราะห์
สภาพปัญหา มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน 2) ก าหนดปัญหาและท า
ความเข้าใจปัญหาเพ่ือก าหนดปัญหาที่จะด าเนินการพัฒนา 3) การถ่ายทอดแนวคิดในบทที่ 2 ให้กับผู้
ร่วมวิจัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยได้รับรู้เข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเชิงทฤษฎี และช่วย
ให้ผู้ร่วมวิจัยตัดสินใจและมองภาพได้ชัดเจนขึ้น 4) การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือวางแผนในการด าเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ และ 5) การสรุปผลการด าเนินงาน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการท ากิจกรรมร่วมกันของขั้นตอนที่ 2 โดยทั้ง 5 กิจกรรม มีการด าเนินการ
ในเดือน กรกฎาคม 2560 การด าเนินงานขั้นตอนการวางแผน สรุปได้ดังตารางที่ 4.4 
  

การให้ผู้ร่วมวิจัยเกิด
ความเป็นกันเองและมี

สัมพันธ์ที่ดีแกก่ัน 
 

ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้และ
ทักษะเบื้องต้น 

 

มีแผนด าเนินงานส าหรับ
ใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินการวิจัย 
 

1. สร้างความเป็น
กันเองกับผู้ร่วมวิจัย 
 

2. การเสริมพลัง
ความรู้ให้ผู้ร่วมวิจัย 
 

3. การจัดท าปฏิทิน
การท างาน 

 

4. การประเมินและสรุปผล 
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ตารางที่ 4.4  การด าเนินงานในขั้นตอนการวางแผน 
 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ หลักการที่ยึดถือ 
1 การวิเคราะห์

สภาพปัญหา 
- วิเคราะห์สภาพที่
เคยเป็นมา สภาพ
ปัจจุบัน 

“ดึงศักยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจาก
ภายใน (Inside-Out) ก่อน...” “ตระหนักใน
ศักยภาพความเชี่ยวชาญ และการเป็นผู้มีส่วนได้
เสียจากภายในชุมชนเอง” และ “แนวคิดใหม่ใน
การพัฒนานั้น เชื่อว่าในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไม่
ว่างเปล่า ในนั้นบรรจุด้วยพลังความสามารถ พลัง
ภูมิปัญญา และพลังสร้างสรรค์ที่จะแก้ปัญหา
ชุมชน” และ “…ให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่
...” 

2 ก าหนดปัญหา
และท าความ
เข้าใจปัญหา 

- ก าหนดปัญหาที่จะ
ด าเนินการพัฒนา 

3 การถ่ายทอด
แนวคิดในบทที่ 
2 ให้ผู้ร่วมวิจัย 

- เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยได้ 
รับรู้เข้าใจเข้าถึงแนว
ทางการแก้ปัญหาใน
เชิงทฤษฎีและช่วยให้
ผู้ร่วมวิจัยตัดสินใจ
และมองภาพได้
ชัดเจนขึ้น 

ทฤษฎี “..ช่วยชี้น าการตัดสินใจ ช่วยให้มองภาพ
องค์การได้ชัดเจนขึ้น ช่วยให้ตระหนักถึงสภาพ 
แวดล้อมขององค์การ ช่วยเป็นแหล่งของความ 
คิดใหม่ ช่วยก าหนดกรอบของปรากฏการณ์ที่มี
ความสัมพันธ์กัน ช่วยจ าแนกแยกแยะ
ปรากฏการณ์ ช่วยสร้างสิ่งใหม่ ๆ ช่วยท านาย
ปรากฏการณ์” 

4 การจัดท า
แผนปฏิบัติการ  

-แบ่งกลุ่มการท างาน
และจัดท าแผนปฏิบัติ
การที่จะใช้เป็นแนว 
ทางในการพัฒนางาน 

- แนวคิดท่ีว่า “…ให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่ 
จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู่
นอกเหนือประสบการณ์ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่
วงสนทนาด้วย ในระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบ   
ง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นจะ
ช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิด
เปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยัง
ไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้มากกว่านั้น 
จนกว่าจะมีการถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนา
จะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ เมื่อเสนอ 

5 การประเมิน
และสรุปผล 

สรุปผลการท า
กิจกรรมร่วมกันของ
ขั้นตอนที่ 2 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ หลักการที่ยึดถือ 
   ข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้

ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เห็นว่า
เหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุดมาชุดหนึ่ง...”  
- จรรยาบรรณ “มีการปรึกษาหารือกันทุกฝ่าย
และข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย” 

   

  
ทั้งนี้ในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นสามารถน ามาบรรยายเพ่ือแสดงให้เห็นถึงล าดับ

เหตุการณ์และรายละเอียดรวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน ได้ดังต่อไปนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหา โดยจัดประชุมขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 
เวลา 10.00-11.30 น. ณ. ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สภาพ
ที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน และก าหนดสภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา โดยผู้วิจัยได้เปิดโอกาสให้
ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพงานที่ต้องการพัฒนาหรือต้องการเปลี่ยนแปลง เพื่อระบุ “สภาพที่
เคยเป็นมา” “สภาพในปัจจุบัน” “สภาพปัญหาที่ส าคัญ” “สภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา” 
“ทางเลือกที่หลากหลายเพ่ือการแก้ปัญหา” “การประเมินและเลือกทางเลือกเพ่ือปฏิบัติการแก้ 
ปัญหา”  

กิจกรรมนี้ยึดแนวคิดและหลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจากภายใน 
(Inside-Out) ก่อน แล้วเสริมด้วยศักยภาพจากภายนอก (Outside-In)” และตามหลักการที่ว่า 
“ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง” และตาม
ความเชื่อที่ว่า “แนวคิดใหม่ในการพัฒนานั้นเชื่อว่าในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไม่ว่างเปล่า ในนั้นบรรจุด้วย
พลังความสามารถ พลังภูมิปัญญา และพลังสร้างสรรค์ที่จะแก้ปัญหาชุมชน” และ “…ให้โอกาสแก่
ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่...” และผลที่ได้จากการด าเนินการใน
กิจกรรมนี้คือ การสรุปสภาพและปัญหาการด าเนินงานทุกมิติ และประเด็นปัญหาที่ต้องการพัฒนา
และแนวทางแกไ้ขปัญหา 
 สภาพที่เคยเป็นมาของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์เดิมชื่อ 
“โรงเรียนคุวานันท์” ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ผู้ก่อตั้งและผู้รับ
ใบอนุญาตคือคุณจิรวุฒิ คุวานันท์ และเป็นผู้สเก็ตออกแบบโลโก้ด้วยตนเอง ดังภาพที ่4.6 
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ภาพที่ 4.6  ภาพสเก็ตโลโก้โรงเรียนคุวานันท์ โดยผู้ก่อตั้งคุณจิรวุฒิ คุวานันท์ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ และสาขาเทคนิค
ยานยนต์ และประเภทวิชาพานิชยกรรม สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการขายและ
สาขาการตลาด ต่อมาวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์” มี
เสาธงชาติไทยสูงใหญ่เป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัย “เสาธงสูงเด่น เน้นคุณธรรม น าสู่สังคม” ประตู
ทางเข้าเป็นศิลปะรูปทรงญี่ปุ่น ภูมิทัศน์ภายในสวยงามร่มรื่น ประกอบด้วยอาคารคอนกรีต 4 ชั้น 
จ านวน 1 หลัง และ อาคารฝึกปฏิบัติการช่างยนต์ จ านวน 3 หลัง พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน
สาขาวิชาต่าง ๆ ตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน อาคารโรง
อาหาร สนามกีฬา และมุมอินเตอร์เน็ต ให้ กับผู้เรียนในยามพักผ่อน ดังภาพที่ 4.7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.7  วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์  เป็นสถานศึกษาเอกชน สังกัดคณะกรรมการส่งเสริม
การศึ กษาเอกชน (Office of the Private Education Commission) กระทรวงศึ กษาธิการ 
(Ministry of Education) ควบคุมดูแลผ่านกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ขอนแก่น (Khon Kaen Primary Educational Service Area 1) 
ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ใช้อ านาจตามมาตรา 44 โอนอ านาจการก ากับดูแล วิทยาลัยอาชีวศึกษาของเอกชน ให้ไปอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาประเทศไทย ควบรวมการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนเข้าด้วยกัน เพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาและการ
บริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการเกิดประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น มีผลในวันที่ 
13 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ มี
กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา มีทุนการศึกษาจากผู้รับใบอนุญาต วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยี   
คุวานันท์ “เป็นสถาบันเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ ให้ได้มาตรฐานสากล 
และผลิตบุคลากรให้เป็นก าลังส าคัญของการพัฒนาประเทศชาติ" ปรัชญาวิทยาลัย “สร้างคนดี คนเก่ง 
คนเข้มแข็งสู่สังคม”  
 สภาพปัจจุบันของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ปัจจุบันมีผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารและครู รวม 17 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 3 คน และ
ระดับปริญญาตรี 14 คน อายุระหว่าง 24-40 ปี มีประสบการณ์การสอนระหว่าง 2-20 ปี ครู แต่ละ
คนมีชั่วโมงสอนเฉลี่ย 22 ชั่วโมง/สัปดาห์/คน วิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับ
การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอทุกปี นอกจากนี้ยังมีบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 1 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล 1 คน 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท นักการภารโรง 1 คน นักการแม่บ้าน 1 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 3 คน รวมครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 คน มีจ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2557 ปี 
2558 และปี 2559 จ านวน 210 คน 235 คน และ 361 คน ตามล าดับ 

สภาพปัญหาของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
เพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) รอบที่สาม (พ.ศ. 2554 -2558) ในปี 2558 วิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ผ่านการประเมินระดับคุณภาพดี แต่ตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นในการท างาน) ระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” หมายถึง ผู้เรียนขาดความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้
และไม่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ ประกอบด้วย ความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 ในการประกอบอาชีพและ
การท างานอันจะส่งผลต่อความก้าวหน้าในอนาคต สะท้อนถึงคุณภาพในการบริหารสถานศึกษาและ
คุณภาพของครูในการเตรียมผู้เรียนก่อนออกสู่ตลาดแรงงานยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตระหนักถึงส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น โดยการพัฒนาครู
ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะศตวรรษที่ 21 คือ 3Rs + 8Cs + 2Ls + อ่ืน ๆ 
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ประกอบด้วย 3Rs คือ ทักษะการอ่าน (Reading) ทักษะการเขียน (Writing) ทักษะการค านวณ 
(Arithmetic) 8Cs คือ ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career and Entrepreneurial) 
ทักษะการสื่อสาร (Communication) ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ทักษะการคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity Thinking and Innovation) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี (Computer and Information Communication Technology) ทักษะความร่วมมือ 
(Collaboration) ทักษะวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross-Cultural) ทักษะการเปลี่ยนแปลง (Change) 
2Ls คือทักษะการเรียนรู้  (Learning) ทักษะภาวะผู้น า (Leadership) และทักษะอ่ืน ๆ ได้แก่ 
คุณธรรมจริยธรรม (Ethical) และความกระตือรือร้น (Curiously)  

กิจกรรมที่ 2 การก าหนดปัญหาและท าความเข้าใจปัญหา ด าเนินการในวันที่  17 
กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ โดยหลังจากการประชุมระดมสมองเพ่ือ
ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการพัฒนาเสร็จสิ้นลงพบว่าผลที่ได้จากการด าเนินการ 
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผนคือ ได้แผนผังมโนมติสรุปสภาพและปัญหาการด าเนิน  
งานทุกมิติ และได้ประเด็นปัญหาที่ต้องการพัฒนาและแนวทางแก้ไขปัญหา ในขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือที่จะให้ผู้ร่วมวิจัยมีความสนใจมองเห็นปัญหาของวิทยาลัยที่เกิดขึ้น  สามารถก าหนดปัญหา ท า
เข้าใจความจ าเป็นที่ต้องแก้ไขปัญหา พร้อมอธิบายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบตัวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในวิทยาลัยว่าท าไมผู้ เรียนขาดความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน และครูต้องปรับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะให้สอดคล้องกับการที่จะต้องแก้ไขกับปัญหาที่
เกิดขึ้น โดยผู้วิจัยเรียนเชิญผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เล่าถึงปัญหาที่ประสบใน
ปัจจุบันให้ที่ประชุมรับฟังร่วมกัน เพ่ือให้เกิดภาพท่ีชัดเจนและมองเห็นสิ่งที่เป็นปัญหา ดังภาพที่ 4.8 

 
ภาพที่ 4.8  การประชุมการก าหนดปัญหาและท าความเข้าใจปัญหา 
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 สรุปจากการประชุมของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของ
วิทยาลัยที่ผ่านมาว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาของเรามีปัญหาที่ส าคัญ ๆ คือ เรื่องการประกันคุณภาพภาย 
นอก ปัญหาผู้เรียนขาดความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของ
ครูให้สอดรับกับโลกยุคศตวรรษที่ 21 หลังจากการประชุมระดมสมองของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ที่
ประชุมได้มีแนวคิดร่วมกันว่าต้องการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน 3Rs 8Cs 2Ls ดังนี้  

- 3Rs คือทักษะการอ่าน (Reading) ทักษะการเขียน (Writing) ทักษะการค านวณ 
(Arithmetic) 

- 8Cs คือ ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career and Entrepreneurial) 
ทักษะการสื่อสาร (Communication) ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ทักษะการคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity Thinking and Innovation) ทั กษะคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and Information Communication Technology) ทักษะ
ความร่วมมือ (Collaboration) ทักษะวัฒนธรรมข้ามชาติ  (Cross-Cultural) และทักษะการ
เปลี่ยนแปลง (Change)  

- 2Ls คือทักษะการเรียนรู้ (Learning) และทักษะภาวะผู้น า (Leadership) นอกจากนี้ยัง
มีทักษะอ่ืน ๆ ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม (Ethical) และความกระตือรือรน้ (Curiously) 

ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้านการศึกษาก าหนดให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ เก่ง ดี รับผิดชอบ ล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ดังกล่าว
ข้างต้น โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยตกลงต้องการร่วมกันว่าจะพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียน
ด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career and Entrepreneurial) จะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
ในสิ่งที่ เรียนรู้และสามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ ประกอบด้วย 
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม ใช้โครงการ/กิจกรรม เป็นตัวสอดแทรกหลัก หลังจากด าเนินการพัฒนาแล้ว วิทยาลัยจะต้อง
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 (พ.ศ. 2559-2563) ตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นในการท างาน) ระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป เนื่องจากในแต่ละประเด็นล้วนแล้วแต่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ดังตารางที่ 4.5 

 
ตารางที่ 4.5  การจัดปัญหาที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน 
 

ตัวบ่งชี้ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นในการท างาน 

ทักษะในการสื่อสาร ต้องปรับปรุง 
ทักษะในการคิด 
ทักษะในการแก้ปัญหา 
ทักษะในการใช้ทักษะชีวิต 
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
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 กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดแนวคิดเชิงทฤษฎีในบทที่ 2 ให้ผู้ร่วมวิจัย มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยได้รับรู้เข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเชิงทฤษฎีและช่วยให้ผู้ร่วมวิจัยตัดสินใจและ
มองภาพได้ชัดขึ้น โดยจัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ โดยผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดในบทที่ 2 ถ่ายทอดให้ผู้ร่วมวิจัย โดยยึดหลักการ   
“…ให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็
เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ใน
ระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหา ปล่อยให้
ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเองและยังไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้
มากกว่านั้นจนกว่าจะมีการถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ เมื่อเสนอ
ข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เห็นว่าเหมาะสม
กับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง...” หลังจากนั้นได้ปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันคิด วิเคราะห์ ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมข้อมูลจากที่เคยท าไว้ในการประเมินประเด็นปัญหาที่ต้องการพัฒนานี้ ที่ประชุม
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายถึงประเด็นหัวข้อที่จะน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ และ
ได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นปัญหาที่ได้สรุปไว้ในคราวประชุมระดมสมองการศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่จ าเป็นและส าคัญ จากการร่วมกัน
อภิปรายของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยว่า อันนี้ก็ส าคัญ อันนั้นก็ส าคัญ เราจะท าไปพร้อมทุกอย่างไม่ได้ เรา
ต้องเลือกท าทีละอย่าง เราจะท าอะไรก่อนนี่คือเรียงล าดับความส าคัญ ถ้าเราท าหลายอย่างพร้อม  ๆ 
กัน คนท าก็ท าไม่ไหว ผู้เรียนก็รับไม่ไหว ค่อย ๆ ทยอยท า เริ่มจากปัญหาเร่งด่วนที่เราจะแก้ไขตัวบ่งชี้
ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน) “ต้องปรับปรุง”  

 หลังจากที่ประชุมระดมสมองแล้วได้ข้อสรุปว่า ความจ าเป็นเร่งด่วนและส าคัญอันดับแรก
คือต้องการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน ในด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
(Career and Entrepreneurial) เนื่องจากทักษะนี้เป็นพ้ืนฐานของหลาย ๆ ทักษะ สามารถบูรณา
การไปสู่การพัฒนาทักษะอ่ืน ๆ ได้ เพราะได้พัฒนาในเรื่องของ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการใช้เทคโนโลยี และทักษะการใช้ทักษะชีวิต มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนที่ชัดเจนและครูเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามตัวชี้วัดที่
ร่วมกันก าหนด เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 สูงขึ้น 

 ทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหา เมื่อผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันก าหนด “สภาพที่
คาดหวังจากการแก้ปัญหา” แล้วได้มีการน าเอาสภาพปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ร่วมกันมาระบุ 
“ทางเลือกท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา” โดยการร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาในแต่ละด้านว่าจะใช้
ทางเลือกใดในการแก้ปัญหา และผลที่ได้จากการด าเนินการในกิจกรรมนี้คือ เกิดแผนผังมโนมติสรุป
สภาพและปัญหาการด าเนินงานทุกมิติ และประเด็นปัญหาที่ต้องการพัฒนาและแนวทางแก้ ไขปัญหา
ร่วมกัน ดังตารางที่ 4.6 
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ตารางที่ 4.6  สรุปสภาพปัญหาที่ส าคัญและทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแก้ปัญหา 
 

สภาพปัญหา 
ทางเลือกที่หลากหลาย 

เพื่อแก้ปัญหา 
ทางเลือกที่เลือก 

เพื่อปฏิบัติการแก้ปัญหา 
1. ผู้เรียนขาดทักษะในการ

สื่อสาร 
2. ผู้เรียนขาดทักษะในการคิด 
3. ผู้เรียนขาดทักษะในการ

แก้ปัญหา 
4. ผู้เรียนขาดทักษะในการใช้

ชีวิต 
5. ผู้เรียนขาดทักษะในการใช้

เทคโนโลยี 

1. กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพร้าน
ถ่ายเอกสาร 

2. กิจกรรมศูนย์บริการยานยนต์ 
3. กิจกรรมเดินตามรอยพ่อ 

สานต่อที่พ่อท า ปลูกเห็ด
นางฟ้า 

4. กิจกรรมแคมป์การเรียนรู้
ทักษะศตวรรษที่ 21  

5. กิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ 

1. กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพร้าน
ถ่ายเอกสาร 

2. กิจกรรมศูนย์บริการยาน
ยนต์ 

3. กิจกรรมเดินตามรอยพ่อ 
สานต่อที่พ่อท า ปลูกเห็ด
นางฟ้า 

 
สภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา หลังจากที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพของงานที่

ต้องการพัฒนาหรือต้องการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากการระบุและวิเคราะห์ “สภาพที่เป็นมา” “สภาพ
ปัจจุบัน” “สภาพปัญหา” ดังข้างต้นแล้วนั้น ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันก าหนด “สภาพที่คาดหวัง
จากการแก้ปัญหา” โดยได้มีความเห็นร่วมกันว่า สภาพที่คาดหวังการลงมือปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหา
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์คือ “โดยภาพรวมคาดหวังว่าผู้เรียนจะมีคุณภาพมากขึ้นตามเกณฑ์
การประเมนิที่ผู้ร่วมวิจัยก าหนดขึ้น” ซึ่งสรุปได้ดังตารางที่ 4.7 

 
ตารางที่ 4.7  เกณฑ์การประเมินส าหรับวัดสภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา 

ระดับคะแนน แปลความหมาย 
4.00-5.00 ดีมาก 
3.00-3.99 ดี 
2.00-2.99 พอใช้ 
1.01-2.00 ควรปรับปรุง 

0-1.00 ควรปรับปรุงด่วน 
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โดยมีสภาพที่คาดหวังจากการพัฒนา ดังภาพที่ 4.9 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4.9 สภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา 

กิจกรรมที่ 4 การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) จัดขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 
2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
ประเด็นปัญหาที่ต้องการพัฒนาการจัดท าโครงการ การก าหนดแนวทางขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม
ของโครงการ ผลที่ได้จากการด าเนินการในกิจกรรมนี้คือ ได้รับทราบปัญหาที่ต้องการพัฒนาคือ
ต้องการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียน ในด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานและองค์
ความรู้เกิด ซึ่งที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายด้วยเหตุผลต่าง  ๆ นานา พร้อมอภิปราย
เสวนาหาเหตุผลหลากหลายความคิดเห็นทั้งหมดมาสนับสนุน เพ่ือให้โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวได้
ด าเนินการแก้ไขได้รับการพัฒนา 

จากนั้นที่ประชุมก็ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการทีส่อดคล้องกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ด้านอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 3 โครงการ เพ่ือแก้ปัญหาและบรรลุสภาพที่คาดหวังตาม
มาตรฐานการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันก าหนดขึ้น คือ 

           โครงการที่ 1 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
           โครงการที่ 2 โครงการศูนย์บริการยานยนต์ สาขาช่างยนต์ 
           โครงการที่ 3 โครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า 

 
จากนั้นแต่ละทีมก็ลงมือเขียนแผนปฏิบัติการ การด าเนินโครงการ มีส่วนประกอบที่ส าคัญ

คือ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินงาน สถานที่
ด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และวิธีการประเมินผลโครงการ 
โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้ 

  

ทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผู้เรียน 
ด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

พัฒนาทักษะในการสื่อสาร 
พัฒนาทักษะในการคิด 
พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา 
พัฒนาทักษะในการใช้ทักษะชีวิต 
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี 

 

สภาพที่คาดหวังจาก
การแก้ปัญหา 

 

ผู้เรียนมีความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็น 

ในการท างาน 
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โครงการที่ 1 ศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เปิดสอนในสายอาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะสามารถน าความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในอาชีพในอนาคตได้ แต่ที่ผ่านมาผู้เรียนได้เรียนรู้
ในทางทฤษฎีซึ่งผู้เรียนยังขาดความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 และยังมีทักษะใน
วิชาชีพไม่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการเนื่องจากผู้เรียนยังไม่ได้เรียนการปฏิบัติงานจริง  
 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงได้ท าโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสารขึ้นโดยศูนย์
แห่งนี้จะให้ผู้เรียนในสาขาคอมพิวเตอร์และสาขาอ่ืนที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนในการขับเคลื่อนและดูแล
พร้อมทั้งเป็นศูนย์ฝึกการใช้เครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีส านักงาน การพิมพ์
เอกสาร การออกแบบงานด้านกราฟิก และงานอ่ืน ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้
ทักษะอาชีพคุณธรรมและความเป็นผู้น า จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้นักเรียนกล้าคิด 
กล้าท า กล้าแสดงออก และมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน ดังนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงได้
ร่วมกันเสนอกิจกรรมซึ่งประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 1) การอบรมให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน 
2) การเตรียมห้องศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร และ 3) การเปิดบริการ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างานในศตวรรษที่ 21 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถหารายได้ระหว่างเรียน 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

เป้าหมาย 
 ผู้เรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและผู้เรียนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในศูนย์ฝึกอาชีพสามารถ
ท างานได้จริง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ น าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในงาน มีความสามัคคีในการ
ปฏิบัติงาน และวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ยกระดับคุณภาพตัวชี้วัดที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นในการท างาน) มีระดับคุณภาพ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป จากระดับคะแนนที่คณะผู้ร่วม
วิจัยได้ก าหนดไว้ 
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

กค. 2560 สค. 2560 กย. 2560 
1 การอบรมให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน    
2 การเตรียมห้องศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร    
3 การเปิดบริการ    
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สถานที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ห้องชั้น 2 
งบประมาณ 
 งบประมาณของศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 42,820 
บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ (หน่วย: บาท) 
การอบรมให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน - 
การจัดเตรียมห้องศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร 42,820 
การเปิดบริการ - 

รวมเงิน 42,820 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         ทีมท่ี 1 ประกอบด้วย 

1.  นายไพวัลย์  เข็มม ี  หัวหน้าทีม 
2.  นางสาวปิยะพร สิทธิโคตร รองหัวหน้าทีม 
3.  นางสาวสมประสงค์ ข้อยุ่น  ทีมงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนเกิดทักษะและมีความรู้ที่จ าเป็นในการท างานในศตวรรษที่ 21 
2. ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
3. ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนโดยสามารถเรียนแล้วท างานด้วยได้ 
4. นักเรียนรู้จักบริหารจัดการด้านเวลา 

วิธีการประเมินผลโครงการ 
 ใช้แบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินโครงการ 
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โครงการที่ 2 ศูนย์บริการยานยนต์ สาขาช่างยนต์ 
หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์เปิดสอนในสายอาชีพเกี่ยวกับยานยนต์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอาชีพในอนาคตได้ เช่น การซ่อมและการบ ารุง รักษา
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับยานยนต์ แต่ที่ผ่านมาผู้เรียนได้เรียนรู้ในทางทฤษฎีซึ่ง
ผู้เรียนยังขาดความรู้และทักษะในส าหรับศตวรรษที่ 21 และยังมีทักษะที่จ าเป็นในการท างานไม่
เพียงพอกับความต้องการของสถานประกอบการเนื่องจากผู้เรียนยังฝึกปฏิบัติไม่เพียงพอ 
 สาขาช่างยนต์ จึงได้ท าโครงการจัดตั้งศูนย์บริการยานยนต์ขึ้น โดยศูนย์แห่งนี้จะให้ผู้เรียน
ในสาขางานเข้ามาเป็นส่วนในการขับเคลื่อนและดูแลพร้อมทั้งเป็นศูนย์ฝึกการเรียนรู้บริการยานยนต์ 
ให้กับลูกค้าภายในและภายนอกวิทยาลัยก่อนออกท างานจริง ดังนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงได้ร่วมกัน
เสนอกิจกรรมซึ่งประกอบ ด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 1) การปรับภูมิทัศน์ศูนย์บริการยานยนต์ 2) การ
เตรียมความพร้อมศูนย์บริการยานยนต์ และ 3) การทดสอบบริการยานยนต์ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างานโดยปฏิบัติงานจริง  

 2. เพ่ือให้แผนกวิชาช่างยนต์ ได้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านประสบการณ์จริงในการพัฒนาความรู้
และทักษะการท างานสาขาวิชาช่างยนต์ที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ยกระดับคุณภาพตัวชี้วัดที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นในการท างาน) มีระดับคุณภาพ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป จากระดับคะแนนที่คณะผู้ร่วม
วิจัยได้ก าหนดไว้ 
กิจกรรมและระยะเวลาการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ก.ค. 2560 ส.ค. 2560 ก.ย. 2560 
1 การปรับภูมิทัศน์ศูนย์บริการยานยนต์    
2 การเตรียมความพร้อมศูนย์บริการยานยนต์    
3 การทดสอบบริการศูนย์บริการยานยนต์    

 
งบประมาณ 
 งบประมาณของศูนย์บริการยานยนต์ลูกค้าภายในและภายนอกวิทยาลัย มีดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ (หน่วย: บาท) 
การปรับภูมิทัศน์ศูนย์บริการยานยนต์ 51,750 
การเตรียมความพร้อมศูนย์บริการยานยนต์ 
การทดสอบบริการศูนย์บริการยานยนต์ - 

รวมเงิน 51,750 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทีมท่ี 2 ประกอบด้วย 

1. นายชัยอนันต์ วูดเล่ย์จูเนียร์ หัวหน้าทีม 
2. นายวัชรพล ชลเดช  รองหัวหน้าทีม 
3. นายไพรัตน์ วันไชย์  ทีมงาน 
4. นายกวินทร์ ฉิมนาคพันธ์ ทีมงาน 
5. นายกฤษณะ พูลกลาง ทีมงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างานโดยปฏิบัติงานจริง  

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ มีแหล่งเรียนรู้ศูนย์บริการยานยนต์ในการฝึกประสบการณ์
และทักษะการท างานให้กับผู้เรียนสาขาช่างยนต์ที่มีประสิทธิภาพ 
วิธีการประเมินโครงการ 

ใช้แบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินโครงการ 
 

โครงการที่ 3 เดินตามรอยพ่อ สานต่อท่ีพ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า 
หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ สถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถยืน
หยัดอยู่ ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และใช้ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง ค านึงถึง
ความประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ได้เห็น
ความส าคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร 
ผู้เรียน ชุมชน ในการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนให้ด าเนินไปในทางสายกลางเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกาภิวัตน์ 
โดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันโดยการเชื่อมโยงจากโรงเรียนสู่ชุมชน ให้ฝังรากลึกภายในตนเองอย่างยั่งยืนตลอดไป 

จึงได้จัดท าโครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า ขึ้นภายใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์และบ้านของนักเรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนด ารงตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน โดยการปลูกเห็ดนางฟ้า เป็นการฝึกให้
ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน ประกอบด้วยทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด 
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการใช้ชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี ผ่านการปลูกเห็ดนางฟ้าโดยมี
ความเข้าใจในเรื่องการดูแลรักษา การปฏิบัติในการเพาะเห็ด การเก็บผลผลิต ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้โดย
ฝึกปฏิบัติจริง ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าของงานอาชีพที่สุจริต เพ่ือเป็นแนวทางใน
การน าไปพัฒนาการประกอบอาชีพหรือรายได้เสริมและยังเกิดความภาคภูมิใจกับผลผลิตได้รับผลผลิต
จากการปฏิบัติจริง ดังนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงได้ร่วมกันเสนอกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรม 
ดังนี้ 1) การศึกษาดูงานและสร้างโรงเรือนเห็ด 2) การปลูกเห็ด และ 3) การจ าหน่ายเห็ด 
วัตถุประสงค์  
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1. เพ่ือให้ครูได้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติจริง เกิด
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของงานอาชีพที่สุจริต เป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาการ
ประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม 

3. เพื่อให้ผู้เรียนน้อมน าแนวทางพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิตจริง 

เป้าหมาย  
  วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ยกระดับคุณภาพตัวชี้วัดที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นในการท างาน) มีระดับคุณภาพ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป จากระดับคะแนนที่คณะผู้วิจัย
ได้ก าหนดไว้ 
กิจกรรมและระยะเวลาการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ก.ค. 2560 ส.ค. 2560 ก.ย.2560 
1 การศึกษาดูงานและสร้างโรงเรือนเห็ด    
2 การปลูกเห็ด    
3 การจ าหน่ายเห็ด    

 
งบประมาณ 

 กิจกรรม งบประมาณ (หน่วย: บาท) 
การศึกษาดูงานและการสร้างโรงเรือนเห็ด 30,700 
การปลูกเห็ด 
การจ าหน่ายเห็ด 

รวมเงิน 30,700 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทีมท่ี 3 ประกอบด้วย 

1. ประสิทธิ์  แสงอรุณ หัวหน้าทีม 
2. นายจิรวุฒิ  คุวานันท ์ รองหัวหน้าทีม 
3. นางสาวปิยะพร สิทธิโคตร ทีมงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูสามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงความรู้น าไปสู่การปฏิบัติจริง 
2. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของงานอาชีพสามารถน าไปพัฒนาการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้

เสริม 
3. ผู้เรียนน้อมน าแนวทางพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชีวิตจริง   

วิธีการประเมินโครงการ 
 ใช้แบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินโครงการ 
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 กิจกรรมที่ 5 การประเมินและสรุปผล จัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. 
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เป็นขั้นตอนการประเมินและสรุปผลการด าเนินการใน
ขั้นตอนการวางแผนทั้งหมด กล่าวโดยสรุปในขั้นตอนการวางแผน มีจุดหมายในการด าเนินการ เพ่ือให้
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ร่วมกันด าเนินการศึกษา เสวนา ร่วมกันคิด และวิเคราะห์ สภาพที่เคยเป็นมา 
สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาอุปสรรค สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา ในการ
พัฒนาของวิทยาลัยที่ผ่านมา ตลอดทั้งการประเมินเพ่ือก าหนดประเด็นปัญหาที่ต้อง การปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนา และการจัดท าแผนปฏิบัติเพ่ือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนา
ทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผู้เรียน ในด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

ผลการด าเนินการในขั้นตอนนี้ ท าให้วิทยาลัยมีข้อมูลสารสนเทศท่ีประกอบด้วยสภาพที่เคย
เป็นมา สภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวัง สภาพปัญหาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียน การ
เรียง ล าดับปัญหาความส าคัญ และมีแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรมในการแก้ปัญหาหรือกิจกรรม
การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียน ด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือน าสู่
การปฏิบัติล าดับต่อไป ทั้งนี้กระบวนการที่ได้มาซึ่งโครงการทั้ง 3 โครงการ ที่จะใช้เป็นแผนปฏิบัติการ 
ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นภาพแนวคิดได้ ดังภาพที่ 4.10 
 

 สภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา  
   
  สภาพท่ีคาดหวังจากการแก้ปัญหา  
 ทางเลือกท่ีหลากหลาย การประเมิน และเลือกทางเลือก  
   
  แผนปฏิบัติการที่ได้ 3 โครงการ  
 1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. โครงการศูนย์บริการยานยนต์ สาขาช่างยนต์ 
3. โครงการ เดินตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า 

 

 
ภาพที่ 4.10  ล าดับขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

 
ข้อสังเกตที่ได้จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการวางแผน ผลจากการลงมือปฏิบัติในขั้น 

ตอนการวางแผนนี้ ประสบผลส าเร็จเป็นเพราะในการด าเนินการในแต่ละกิจกรรมนั้น ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรมที่ร่วมกันก าหนดขึ้น โดยอาศัยของหลักการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นกรอบแนวคิดหลัก เสริมด้วยแนวคิดนักวิชาการทั้งในและต่ างประเทศ
ตามระบุไว้ รวมทั้งได้ใช้หลักการแนวคิดการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนในวิทยาลัยซึ่ง
เป็นตัวสอดแทรกเสริมในกระบวนการวิจัยการท างานทุกข้ันตอน จึงส่งผลให้การลงมือปฏิบัติในแต่ละ
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่ได้คาดหวังไว้ อีกท้ังข้อมูลที่จากการลงมือปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมย่อย
ล้วนเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพราะได้จากหลายแหล่ง ทั้งที่เป็นเอกสาร จากค าบอกเล่าของ
บุคคลที่มีความรู้ ความช านาญในด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะ จึงได้มาซึ่งแผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม 
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ที่คาดว่าจะสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนและยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ได้อย่างแท้จริงในขั้นตอนต่อไป 
 

วงจรที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) 
 ในขั้นตอนการปฏิบัติ (Acting) มีกิจกรรม 4 กิจกรรมคือ 1) การก าหนดแนวทางปฏิบัติ

ร่วม 2) การประเมินสภาพการด าเนินงานก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบัติ และ 3) การน าแผนลงสู่การ
ปฏิบัติ โดยทั้ง 3 กิจกรรมมีการด าเนินการระหว่าง เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 รวมระยะเวลา 2 
เดือนเศษ โดยผู้วิจัยได้ยึดถือหลักการที่ส าคัญคือ “หลักการมุ่งเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมุ่ง
เพ่ือให้เกิดการกระท าเพ่ือให้บรรลุผล” โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติ เพ่ือจะได้ทราบว่าโครงการนั้น ๆ เมื่อได้ด าเนินการเสร็จก็จริง มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง แก้ไขกันอย่างไร มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร กับโครงการกิจกรรมนั้น  ๆ และอะไรบ้าง
บรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือไม่อย่างไร เกิดการเรียนรู้ใหม่อย่างไร กับผู้ร่วมวิจัย โดยมีการก าหนดแผน
ในการด าเนินกิจกรรม ดังตารางที่ 4.8 

 

ตารางที่ 4.8  ตารางการด าเนินงานขั้นตอนการปฏิบัติ 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิดที่ยึดถือ 
1 การก าหนดแนว 

ทางปฏิบัติร่วม 
- ร่วมกันก าหนดเครื่องมือ
ที่จะใช้ในการวิจัย 
- ร่วมกันวางแนวปฏิบัติ
เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย 

“การเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริม
สนับสนุนและการอ านวยความสะดวก
ให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) พยายามไม่ให้ความ
ช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้อย่างง่าย ๆ หรือ
ส าเร็จรูปเกินไป คอยให้ก าลังใจและ
กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง” 

2 การประเมินสภาพ
การด าเนินงานก่อน
น าแผนลงสู่การ
ปฏิบัติ 

เก็บรวบรวมข้อมูลก่อน
การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ
ส าหรับไว้เปรียบเทียบผล
การด าเนินงานเมื่อเสร็จ
สิ้นการวิจัย 

หลักการ “มุ่งการเปลี่ยนแปลงและมุ่ง
ให้เกิดการกระท าเพ่ือบรรลุผล’ 

3 การน าแผนลงสู่การ
ปฏิบัติ 

แก้ไขปัญหาการด าเนิน 
งานพัฒนาการเรียนรู้และ
ผลสัมฤทธิ์ให้ดีขึ้น 

หลักการ “มุ่งการเปลี่ยนแปลงและมุ่ง
ให้เกิดการกระท าเพ่ือบรรลุผล’ 

โดยมีรายละเอียดในการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่  1 การก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วม มีการด าเนินกิจกรรมเมื่อวันที่  21 
กรกฎาคม 2560 เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันก าหนดเครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัยและร่วมกันวางแนวปฏิบัติเพ่ือให้งาน
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บรรลุเป้าหมาย โดยยึดหลักการที่ว่า “การเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและการอ านวย
ความสะดวกให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ พยายามไม่ให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้อย่างง่าย ๆ 
หรือส าเร็จรูปเกินไป คอยให้ก าลังใจและกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง” เป็นการประชุมระดม
สมอง เสวนา และสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน โดยผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยมีความเห็นร่วมกันมอบหมายให้แต่ละกลุ่มเป็นผู้ด าเนินการรับผิดชอบหลัก ในการด าเนิน
กิจกรรมของโครงการทั้ง 3 โครงการที่ร่วมกันก าหนดขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาโดยได้อธิบ ายก าหนด
แนวทางคือ 

1.1  การชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการเป็นหน้าที่ของผู้วิจัย โดยได้แบ่งกิจกรรม
โครงการผู้รับผิดชอบ ให้แต่ละท่านรับผิดชอบให้ครบทุกท่าน โดยร่วมพิจารณาร่วมกันว่ากิจกรรม
เหมาะสมกับท่านใดบ้าง 

1.2  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้น าในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ โดยเรียกว่าหัวหน้าทีม 
1.3  ให้มีการพบปะพูดคุยกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินการใน

กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการในทุกสัปดาห์นั้น ๆ หลังจากนั้นได้ด าเนินการแบ่งผู้รับผิดชอบออก ดังนี้ 
  ทีมท่ี 1 รับผิดชอบ โครงการที่ 1 ศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ทีมท่ี 2 รับผิดชอบ โครงการที่ 2 ศูนย์บริการยานยนต์ สาขาช่างยนต์ 
ทีมท่ี 3 รับผิดชอบ โครงการที่ 3 เดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า 

นอกจากนี้เพ่ือให้เกิดการประสานงานการด าเนินงานกิจกรรมโครงการที่มีประสิทธิผล 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงมีความเห็นร่วมกันให้แต่งตั้งตัวแทนทั้ง 3 กลุ่ม เป็นผู้ประเมินโครงการ  โดย
โครงการ 1 โครงการ ให้มีผู้ประเมินโครงการ จ านวน 1 คน เพ่ือติดตามและประเมินการน าแผน
ด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติ ดังตารางที่ 4.9 

ตารางที่ 4.9  สรุปทีมน าแผนลงสู่การปฏิบัต ิ

ทีมที่ สมาชิก รับผิดชอบ หัวหน้าทีม/ผู้ประเมินโครงการ 
1 1. นายไพวัลย์ เข็มมี 

2. นางสาวปิยะพร สิทธิโคตร 
3. นางสาวสมประสงค์ ข้อยุ่น 

โครงการที่ 1 นายไพวัลย์ เข็มมี 
 

2 1. นายชัยอนันต์ วูดเล่ย์จูเนียร์ 
2 .นายวัชรพล ชลเดช 
3. นายไพรัตน์ วันไชย์ 
4. นายกวินทร์ ฉิมนาคพันธ์ 
5. นายกฤษณะ พูลกลาง 

โครงการที่ 2 นายชัยอนันต์ วูดเล่ย์จูเนียร์ 

3 1. นายประสิทธิ์ แสงอรุณ 
2. นายจิรวุฒิ คุวานันท์ 
3. นางสาวปิยะพร สิทธิโคตร 

โครงการที่ 3 นายประสิทธิ์ แสงอรุณ 
 

โดยหัวหน้าทีมที่ได้รับแต่งตั้งทุกคนมีบทบาทหน้าที่ในการประสานการด าเนินงานทั้ง 3 
โครงการ/กิจกรรม ที่ระบุไว้ภายในทีมหรือเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่น และงานอื่นที่ทีมผู้วิจัยมอบหมาย ส่วน
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ผู้ประเมินโครงการมีหน้าที่ในการสังเกตการณ์การด าเนินโครงการและกิจกรรมในขณะเดียวกันก็ช่วย
ด าเนินโครงการร่วมกับทีมด้วย 

 จากนั้นเป็นการก าหนดเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการสังเกต มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดเทคนิคและเครื่องมือที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการด าเนินงานในระยะต่าง  ๆ โดยมี
การทบทวนเทคนิคและเครื่องมือการวิจัย ตามที่ได้รับจากการอบรมและลองปฏิบัติในขั้นตอนที่ 1 
โดยมีการอภิปรายกันว่าแต่ละขั้นตอนจะใช้เครื่องมือวิจัยอะไรบ้าง มีประเด็นค าถามอะไร โดยอาศัย
ค าถามวิจัยเป็นแนวทางในการจัดท าเครื่องมือการวิจัย และมีการแบ่งกลุ่มกันพร้อมมอบหมายให้    
แต่ละกลุ่มออกแบบเครื่องมือวิจัย ในที่สุดสรุปเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 5 
ฉบับ ประกอบด้วย แบบบันทึกการประชุม (เครื่องมือฉบับที่ 1) แบบสัมภาษณ์ (เครื่องมือฉบับที่ 2) 
แบบประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่  21 ส าหรับผู้ เรียน (เครื่องมือฉบับที่  3) แบบรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ (เครื่องมือฉบับที่ 4) และ แบบประเมินโครงการ (เครื่องมือฉบับที่ 5) โดย
เครื่องมือวิจัยทั้ง 5 ฉบับ สรุปได้ดังตารางที่ 4.10 

ตารางที่ 4.10  เครื่องมือการวิจัยที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันจัดท าข้ึน 
 

ฉบับ เครื่องมือการวิจัย วัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ ช่วงเวลาที่ใช้งาน 
1 แบบบันทึกการประชุม ใช้ส าหรับบันทึกการประชุม ระหว่างด าเนินการ 

หลังด าเนินการ 
2 แบบสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์ทีมแกนน าเกี่ยวกับผลการ

ด าเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ 
หลังด าเนินการ 

3 แบบประเมินสภาพ
ทักษะศตวรรษที่ 21 
ส าหรับผู้เรียน 

ใช้ประเมินสภาพการเปลี่ยนแปลงของการ
พัฒนาการและใช้ส าหรับเป็น Guide Line 
น าไปสู่ Action Plan 

ก่อนด าเนิน  
หลังด าเนินการ 

4 แบบบันทึกการสังเกต
ความก้าวหน้าโครงการ 

ใช้ส าหรับติดตามและตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ 

ระหว่างด าเนินการ 

5 แบบประเมินโครงการ ใช้ประเมินผลการด าเนินงานโครงการตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้
หลังการด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 

หลังด าเนินการ 

 
 เมื่อได้จัดท าเครื่องมือการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับค าแนะน าที่

ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ได้เคยแนะน าไว้เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไว้ดังนี้  “เครื่องมือที่จัดท าขึ้นไม่ต้องให้ใครมาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจอะไรอีกเพราะเป็นเครื่องมือที่ท ากันขึ้นของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน หากให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ 
หากเขาแก้ไขก็จะไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน” (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2558)  
 หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงได้หยิบยกข้อความดังกล่าวมาอธิบายพร้อมกับยกตัวอย่างการจัดท า
เครื่องมือจากโครงการในแผนปฏิบัติการจริง เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยเห็นภาพและสามารถน าเอาหลักการ
ดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติจริงได้ โดยผู้ร่วมวิจัยได้ตกลงกันว่าจะไม่ส่งเอกสารให้ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจ
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เนื่องจากว่าเป็นเครื่องมือที่จัดท าขึ้นตามแนวคิดและความเห็นของทีมงานวิจัยหากให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบอาจท าให้เกิดการไขว้เขวและไม่ตรงประเด็นตามที่ผู้ร่วมวิจัยจะด าเนินการพัฒนา ดังภาพที่ 
4.11 

 

 

ภาพที ่4.11  การก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
 

 กิจกรรมที่ 2 การประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียน ก่อนน าแผนลงสู่การ
ปฏิบัติ จัดขึ้นวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผู้เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ก่อน
น าแผนลงสู่การปฏิบัติ โดยทีมประเมินทั้ง 3 คน เป็นผู้แจกแบบประเมินให้กับทีมของตนเองได้ท าการ
ประเมินสภาพตามความเป็นจริงในปัจจุบัน จากนั้นท าการเก็บรวบรวมน ามาวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ใช้เครื่องมือดังกล่าว สรุปได้ ดังตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.11  ผลการประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท ์                
ก่อนน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ 

ล าดับ รายการประเมิน X ̅ S.D. แปลผล 
1 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร 2.35 0.81 พอใช้ 
2 ผู้เรียนมีทักษะในการคิด 2.38 0.81 พอใช้ 
3 ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา 2.59 0.60 พอใช้ 
4 ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ทักษะชีวิต 3.06 0.69 ดี 
5 ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 2.47 0.70 พอใช้ 

ผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ย 2.57 0.73 พอใช้ 
หมายเหตุ  เกณฑ์คาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้ คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 
 

จากตารางที่ 4.11 ผลการประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบัติ พบว่าคะแนนสรุปทุกด้านอยู่ในระดับ “พอใช้” 
(X ̅=2.57) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตมีคะแนนอยู่
ในระดับดี (X ̅=3.06) ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหามีคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ (X ̅=2.59) ผู้เรียนมี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีมีคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ (X ̅=2.47) ผู้เรียนมีทักษะในการคิดมีคะแนนอยู่
ในระดับพอใช้ (X ̅=2.38) และผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารมีคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ (X ̅=2.19) 

กิจกรรมที่ 3 การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ ด าเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม- 
29 กันยายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าแผนปฏิบัติการที่เป็นโครงการจ านวน 3 โครงการที่ก าหนด
ไว้ไปสู่การปฏิบัติตามกิจกรรม โดยทั้ง 3 ทีม มีการน าโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตาม
แผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินงานแต่ละโครงการของแต่ละที มงาน
โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการที่ 1 ศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับผิดชอบโดยทีม 
1 มีกิจกรรมจ านวน 3 กิจกรรมคือ 1) การอบรมให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน 2) การเตรียมห้องศูนย์
ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร และ 3) การเปิดบริการ โดยในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการ
ด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน จัดขึน้ในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 
-4 สิงหาคม 2560 โดยทีม 1 ได้ใช้กระบวนการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียน ด้านอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ โดยการอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน ในการอบรมความรู้ให้กับผู้เรียน
ในโครงการทั้ง 20 คน มีการอบรมหลายด้านด้วยกัน แบ่งเป็นในแต่ละด้านดังต่อไปนี้  

1.1 การอบรมเรื่องการใช้เครื่องใช้ส านักงานแต่ละประเภท เช่น  คอมพิวเตอร์ เครื่อง 
Printer & Copy เครื่องเคลือบบัตร และวัสดุที่ใช้ในส านักงาน 

1.1.1 คอมพิวเตอร์ อบรมเกี่ยวกับการใช้งานที่ถูกวิธีขั้นตอน และโปรแกรมที่ปฏิบัติงาน
ข้างต้นเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้น ามาใช้ในการด าเนินโครงการโดยไม่เกิดข้อผิดพลาดและการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าพร้อมทั้งการบ ารุงรักษาหลังการใช้งานในแต่ละครั้ง 
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ประต ู

 

โต๊ะเข้าเล่ม อุปกรณ์ ชั้นวางสินคา้ 

คอมฯ 3 คอมฯ 2 คอมฯ1 

Printer 

 1.1.2 เครื่องพิมพ์และส าเนา (Printer & Copy) ซึ่งเครื่องพิมพ์ (Printer) มี 2 เครื่องคือ
เครื่องที่ใช้ในการพิมพ์สี และพิมพ์ขาวด า เครื่องที่ใช้ในการพิมพ์สีสามารถท่ีจะท าการถ่ายเอกสารโดย
เนื้อหานั้นจะเน้นเรื่องการใช้งาน การเติมหมึก การลดความผิดพลาดในการพิมพ์ และการส าเนา 
(Copy) อีกทั้งเทคนิคและข้อสังเกตในการใส่กระดาษให้ถูกวิธี เพ่ือเป็นการลดปริมาณการพิมพ์ และ
ส าเนาที่ผิดพลาด 

 1.1.3 เครื่องเคลือบบัตร เน้นในเรื่องการใช้งานและความปลอดภัย เนื่องจากเครื่องนี้
เมื่อใช้งานจะมีความร้อนอาจเป็นอันตรายได้ จึงท าการเน้นในเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษ การใช้
งานที่ถูกวิธีต้องท าอย่างไรถึงจะได้งานที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า 

1.2 การอบรมเรื่องวัสดุส านักงาน เช่น  
1.2.1 เครื่องเย็บกระดาษขนาดเล็ก-ใหญ่ การใส่ลวดเย็บกระดาษที่ถูกวิธี การแก้ปัญหา

ของเครื่องเย็บกระดาษเม่ือเกิดปัญหาหรือผิดพลาด และการบ ารุงรักษาหลังการใช้งาน 
1.2.2 แท่นตัดกระดาษ การวัดและการสอดกระดาษในการตัดให้ถูกต้องและข้อควร

ระวัง ความปลอดภัยในการใช้งานเนื่องจากเครื่องนี้มีความคมและถ้าใช้ไม่ถูกต้องอาจเกิดอุบัติเหตุได้
จึงต้องเน้นถึงความปลอดภัยเป็นพิเศษ 

 1.2.3 วัสดุอ่ืน ๆ ในเรื่องของความประหยัด และการระมัดระวังในการใช้วัสดุต่าง ๆ 
ไม่ให้สิ้นเปลือง 

1.3 อบรมด้านการบริการ เรื่องการยิ้ม ไหว้ ทักทาย มารยาทต่าง ๆ พร้อมกับการควบคุม
เรื่องของอารมณ์ในการท างาน อีกทั้งยังต้องรู้จักความมีวินัย ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ใน
การที่รับผิดชอบ 

1.4 การท าบัญชี รายรับ รายจ่าย ต่าง ๆ และอ่ืน ๆ ทางด้านของงานบัญชี  
 กิจกรรมที่ 2 การเตรียมห้องศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร ด าเนินการในระหว่างวันที่   
7-15 สิงหาคม 2560 โดยทีม 1 ต่างได้แสดงความคิดเห็นโดยยึดถือตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ร่วมกัน
เป็นหัวข้อในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ในการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ได้ใช้ห้องเซิร์ฟเวอร์ 
(Server Room) ชั้น 2 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ซึ่งลักษณะของห้องแบ่งเป็นสองส่วน ส่วน
ด้านในเป็นห้องเก็บเซิร์ฟเวอร์มีประตูปิด และส่วนด้านถัดออกมาเป็นห้องว่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี
ประตูอยู่ตรงกลาง ทีม 1 และผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการจึงได้ช่วยกันท าความสะอาดและออกแบบร้าน
พร้อมทั้งการเดินสาย สัญญาณอินเทอร์เน็ต (Internet) ให้ครอบคลุมทั้งห้อง ดังภาพที ่4.12 
 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.12  แผนผังห้องศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร 
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 จากการออกแบบมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 3 ชุด และมีการเชื่อมโยงสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต และมีการ Share (แบ่งส่วน) เครื่องพิมพ์ (Printer) ให้สามารถสั่งพิมพ์งานได้ทุกเครื่อง 
เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) เครื่องที่ 1 จะเป็นส่วนของเคาน์เตอร์ (Counter) เก็บเงิน และ
บริการพิมพ์งานด่วน เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่ 2 และ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่ 3 มีส าหรับแก้ไข
งานก่อนท าการพิมพ์ส าหรับผู้เรียนที่งานไม่สมบูรณ์ การสั่งพิมพ์ก็สามารถสั่ งพิมพ์จากเครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องที่ 2 และ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่ 3 ได้โดยไม่ต้องส าเนา (Copy) มายังเครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องที่ 1 อีก ทั้งพร้อมจุดจ าหน่ายสินค้า อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ เช่น เครื่องเขียน 
กระดาษ อุปกรณ์การเข้าเล่มรายงานต่าง ๆ ในส่วนด้านหลัง ดังภาพที่ 4.13 

 

 
 

ภาพที่ 4.13  วัสดุอุปกรณ์ที่ได้ท าการจัดซื้อภายในร้านถ่ายเอกสาร 
 

ผู้เรียนที่มีหน้าที่รับผิดชอบท าบัญชีได้เรียนรู้การจัดท ารายการสินค้า จ านวน ราคาขาย 
ต้นทุน ก าไร/ชิ้น เพ่ือเป็นหลักฐานในการท างบรายได้รายจ่าย ดังมีรายการต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.12  รายการสินค้าศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร 
 

ล าดับ รายการสินค้า จ านวนรับ ต้นทุน ราคาขาย ก าไร/ชิ้น 
1 ปากกาน้ าเงิน YOYA 50 2.98 5 2.02 
2 น้ ายาลบค าผิด YOYA 12 16.58 20 3.42 
3 กระดาษการ์ดลายหิมะ A4 150G 50 1.5 3 1.5 
4 กาวลาเท็กหลอด 35 CC 24 7.87 10 2.13 
5 น้ ายาลบค าผิด ELFEN 12 10.41 15 4.59 
6 ดินสอไม้ STUDY (ไม่มียางลบ) 24 2.87 5 2.13 
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ตารางที่ 4.12  (ต่อ) 
 

ล าดับ รายการสินค้า จ านวนรับ ต้นทุน ราคาขาย ก าไร/ชิ้น 
7 ปากกา QUANTUM DUO 50 3.38 6 2.62 
8 กบเหลาดินสอ 72 0.95 2 1.05 
9 ดินสอ QUANTUM 2B 24 2.87 5 2.13 
10 กระดาษการ์ดสี 110 G A4 400 0.72 2 1.28 
11 สันรูด 10 มม. 30 5.5 7 1.5 
12 ไม้บรรทัดพลาสติก 72 4.1 5 0.9 
13 ยางลบ 48 1.85 5 3.15 
14 เทปผ้าแกนเล็ก 36 มม. 24 14 15 1 
15 ปกรายงาน PVC ใส 50 1.94 3 1.06 
16 ปากกาแดง Lancer 50 2.78 5 2.22 
17 คัตเตอร์ ELFEN 12 5.75 7 1.25 
18 ไส้แฟ้ม 11S 500 0.85 2 1.15 
19 สมุดรายงานปกสีฟ้า A4 18 10.8 13 2.2 
20 กระดาษหอมพิมพ์ลาย 180 G 150 2.78 3 0.22 
21 ดินสอ ALLIGATOR 2B 50 2.78 5 2.22 
22 สันรูด 3 มม. 60 2.6 5 2.4 
23 ปากกา YOYA 50 2.98 5 2.02 
24 กระดาษ A4 70G  1000 0.13 1 0.87 
25 ซอง CD 200 0.4 2 1.6 
26 CD 50 3.3 5 1.7 
27 DVD 50 3.6 7 3.4 
28 กระดาษ PHOTO 200 1.9 5 3.1 
29 พลาสติกเคลือบ ONE 100 3.55 5 1.45 
30 กระดาษหอม A4 50 2.4 3 0.6 
31 กระดาษแฟนซี 50 1.6 3 1.4 

 
 กิจกรรมย่อยสุดท้าย ทีม 1 ได้ให้ผู้เรียนท าการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ (ประยุกต์เนื้อหาที่

เรียนมาใช้ในการซ่อมบ ารุง) โดยด าเนินในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 เนื่องจากในการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ในร้านถ่ายเอกสารมีเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่ 1 ที่จัดซื้อใหม่  ส่วนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องที่ 2 และเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่ 3 เป็นเครื่องที่ท าการซ่อมบ ารุงจากเครื่องที่
ช ารุดที่ไม่ได้มีการซ่อมบ ารุง จึงได้น ามาประกอบและตรวจสอบว่าอุปกรณ์ตัวใดมีปัญหา และให้ผู้เรียน
ท าการซ่อมบ ารุง จนสามารถน ามาใช้งานได้ตามปกติ ดังภาพที่ 4.14 
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ภาพที่ 4.14  ผู้เรียนซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
 

 กิจกรรมที่  3 การเปิดบริการ โดยทีม 1 และผู้ เรียน ได้ด าเนินการในระหว่างวันที่         
21 สิงหาคม-29 ตุลาคม 2560 วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียน ด้าน
อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้ครูและผู้เรียนได้ร่วมกันท ากิจกรรม
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ดังนี้ 

1.  เริ่มจากการวางแผนการตลาด โดยทีม 1 และผู้เรียนร่วมกันระดมสมองวิเคราะห์
การตลาดว่าในปัจจุบันมีความต้องการใช้บริการถ่ายเอกสารพิมพ์งานจ านวนมาก และด้วยจ านวนของ 
ผู้เรียนมีมาก จึงท าให้ร้านถ่ายเอกสารพิมพ์งานที่มีอยู่ปัจจุบันไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงมีการจัด 
ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสารเพ่ือตอบสนองลูกค้าภายในวิทยาลัยก่อน และในอนาคตจะย้ายศูนย์ 
ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสารไปตั้งที่ด้านหน้าวิทยาลัย ในการให้บริการลูกค้าภายนอกวิทยาลัย และเพ่ิม
การบริการ เช่น ออกแบบและท าป้ายไวนิล เป็นต้น โดยระยะแรกเริ่มจากการบริการผู้เรียน ได้แก่           
1) การถ่ายเอกสาร 2) รับพิมพ์งาน สี-ขาวด า 3) เข้าเล่ม เคลือบบัตร และ 4) จัดจ าหน่ายกระดาษ
หน้าปก แผ่น CD ฯลฯ เพ่ือตอบสนองลูกค้าให้มากขึ้น ศูนย์ฝึกอาชีพก าหนดเป้าหมายทางการตลาด
ใกล้เคียงกับคู่แข่งในทางตรง เช่น ร้านถ่ายเอกสารนอกวิทยาลัย ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน 
นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากร ประชาชนทั่วไป ไม่จ ากัดเพศ และอายุ ศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร
เน้นกลยุทธ์สินค้าและบริการดังนี้คือ 1) การถ่ายเอกสาร คุณภาพคมชัด 2) การพิมพ์งานคุณภาพทั้งสี
และขาวด า 3) การรับพิมพ์งาน พิมพ์รายงาน เอกสารทางวิชาการ ราคา 8 บาท/หน้า 4) คุณภาพการ
บริการรวดเร็วฉับไวประทับใจราคาย่อมเยา และ 5) การบริการ บริการส่งถึงที่ (Delivery) หรือการ
รับบริการจากโทรศัพท์ ส าหรับกลยุทธ์ด้านราคาคือ 1) จะตั้งราคาให้ถูกกว่าคู่แข่งเล็กน้อย และมีการ
ตั้งราคาเมื่อมีการใช้บริการจ านวนมาก ๆ 2) โปรโมชั่นของการใช้บริการ ได้แก่ ถ่ายเอกสารครบ 50 
บาท/ครั้ง ฟรี 5 บาท/ครั้ง พิมพ์งานครบ 400 บาท/ครั้ง รับส่วนลดทันที 10 %/ครั้ง และ เข้าเล่ม
รายงานครบ 5 เล่ม/ครั้ง ฟรี 1 เล่ม และร่วมกันออกแบบแผนการผลิตสินค้าและบริการ  ดังนี้                  
1) กระบวนการผลิต ได้แก่ รับออเดอร์ หาข้อมูล เรียบเรียงเนื้อหา จัดเรียงข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐาน พิมพ์/ถ่ายเอกสาร และส่งงานให้ลูกค้า 2) ปัจจัยการผลิต ได้แก่ กระดาษ เอ 4 
กระดาษปกรายงาน ที่เย็บกระดาษ (MAX) ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่  หมึกสีด า หมึกสี 
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร กรรไกร คัดเตอร์ เครื่องตัดกระดาษ ปลั๊กไฟ ชั้นวางของ สันรายงาน 
อุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ สติกเกอร์ใส ขี้ผึ้งนับกระดาษ แผนซีดี ปกใส ที่หนีบกระดาษ และเครื่อง
เคลือบบัตร จากนั้นทีม 1 ร่วมกับ ผู้เรียน ระดับ ปวช. 2-3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ ผู้เรียน
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ระดับ ปวช. 3 สาขาวิชาการบัญชี รวมจ านวน 20 คน ได้ประชุมระดมสมองอีกครั้งออกแบบหน้าที่
ความรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับผู้เรียนตามความสนใจ ดังนี้ 

หน้าที่รับผิดชอบ ด้านที่ 1 งานด้านการบริการจ าหน่ายสินค้า บริการพิมพ์งาน จัดเรียง
สินค้า มีหน้าที่ในการจัดเรียงสินค้า จ าหน่ายสินค้า รับบริการพิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร เข้าเล่มรายงาน 
โดยรับผิดชอบจ านวน 10 คน ได้แก่ นางสาวสาวิตรี ลาภเหลือ นางสาวภารดา พรหมมณี นางสาว  
พาฝัน ผองจันทร์ นางสาวกฤษณา ฟองกระสา นางสาวสุชาดา ผัดพรม นายประภากร บุญรุ่ง 
นางสาวนิตยา สนธิ์น้อย นางสาววรรณวิไล จันทร์ท่าจีน นายกมลราษฎร์ โพธิราชา และนางสาว  
ดารารัตน์ ทาบุเรศ 

หน้าที่รับผิดชอบ ด้านที่ 2 งานด้านการเงินและบัญชี รับผิดชอบจ านวน 3 คน ได้แก่ 
นางสาววันเพ็ญ แก้วดวงเล็ก นางสาววาสิกา ขอนปง และนางสาวไอรดา พวงเพชร 

หน้าที่รับผิดชอบ ด้านที่ 3 งานทั่วไปและการซ่อมบ ารุง รับผิดชอบโดย นายศักดิ์นรินทร์ 
จ าปาหอม นายภูธเนศ แฝงฤทธิ์หลง นายศิริมงคล สิงหมใน นายภัทรพล ไล่ขาม นายคเณศวร พลตรี 
นายธนกฤษ หมู่บ้านม่วง และนายนเรนฤทธิ์ สีดาเพ็ง 

ในช่วงท้ายของการประชุมระดมสมอง ทีม 1 และผู้เรียน ได้ข้อสรุปในการก าหนดเวลา  
เปิด-ปิด ท าการของศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร เนื่องจากครูมีภารกิจสอนและผู้เรียนก็ต้องเรียน
ตามตารางการเรียนการสอน สรุปเวลาท าการ จันทร์-ศุกร์ เปิดบริการ 3 ช่วง คือ เวลา 07.00-08.30
น. เวลา 11.45-13.00 น. และเวลา 15.00-16.30 น. กรณีเร่งด่วน ให้ติดต่อครูทีม 1 ได้ทุกท่าน 
จากนั้นได้ร่วมกันคิดในการประชาสัมพันธ์การเปิดบริการของศูนย์บริการร้านถ่ายเอกสาร โดย
ประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุ๊ค (Facebook) ของครูและผู้เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ พร้อมกับ
แจ้งวันเปิดท าการในวันที่ 14 กันยายน 2560 

การเปิดท าการในวันแรก ลูกค้าผู้เรียนมาใช้บริการจ านวนมากเกินความคาดหมาย ทั้งการ
ถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน เข้าเล่ม เคลือบบัตร และซื้อสินค้าด้วย ศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสารมีรายการ
สินค้าจ าหน่าย ได้แก่ ปากกา น้ ายาลบค าผิด ฯลฯ สรุปรายรับ-รายจ่าย ทุกวัน กระทบกับเงินสด แล้ว
น าเงินฝากที่ครูหัวหน้าทีม 1 

กล่าวโดยสรุป การด าเนินโครงการการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน โดยการพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการใช้ชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี ในการเรียนรู้รอบตัว เพ่ือกระตุ้นให้ครู
และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่วิทยาลัยใช้ในการเรียนการสอนและเหมาะสมอย่างยิ่ง โดยด าเนินการตาม
กระบวนขั้นตอนให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้ การกระท ากิจกรรมโครงการครั้งนี้ได้
ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
ส าหรับผู้เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ บรรลุตามกระบวนการเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ  

โครงการที่ 2 ศูนย์บริการยานยนต์ สาขาช่างยนต์ เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่ง
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ครูได้พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจากศูนย์บริการยานยนต์ โดยการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ เข้ามา
มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนสามารถน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ โดยทุกฝ่ายมีส่วน
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ร่วมในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน โดยก่อนที่
จะเริ่มด าเนินโครงการ ผู้วิจัยและทีมที่  2 ได้จัดประชุมหารือเพ่ือร่วมกันก าหนดกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งโครงการประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 1) การ
ปรับภูมิทัศน์ศูนย์บริการยานยนต์ 2) การเตรียมความพร้อมศูนย์บริการยานยนต์ และ 3) การทดสอบ
บริการยานยนต์ โดยในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การปรับภูมิทัศน์ศูนย์บริการยานยนต์ จัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม-31 
สิงหาคม 2560 โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้คือ  

ขั้นที่ 1 ประชุมวางแผน โดยทีม 2 ได้ประชุมหารือเพ่ือเสนอปัญหาที่พบและได้ร่วมกันสรุป
ประเด็นปัญหาที่พบจัดท ารายละเอียดเพ่ือด าเนินการตรวจสอบสภาพสถานที่เพ่ือท าเป็นศูนย์การ
เรียนรู้การบริการยานยนต์ ด าเนินงานตามแผน ด าเนินการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการแผนกวิชาช่างยนต์ 
ใช้อาคารหลังที่ 3 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เป็นศูนย์การเรียนรู้การบริการยานยนต์ โดย
ออกแบบให้มีพ้ืนที่รับรถ พ้ืนที่ส่งมอบรถ พ้ืนที่ซ่อมรถ ที่พักลูกค้า ห้องเครื่องมือและอะไหล่ ห้องพัก
ครู ห้องเรียน โรงงานช่างยนต์ และห้องน้ า ตามแผนผังแบบศูนย์บริการช่างยนต์ ดังภาพที่ 4.15 

 

 
 
ภาพที่ 4.15  แผนผังศูนย์บริการยานยนต์ สาขาช่างยนต์ 

 
 ขั้นที่ 2 จัดกลุ่มรับผิดชอบงาน โดยทีม 2 จัดแบ่งกลุ่มรับผิดชอบการด าเนินงานออกเป็น    

2 กลุ่ม เพ่ือความคล่องตัวในการท ากิจกรรม คือ กลุ่มที่ 1 ครูชัยอนันต์ วูดเล่ย์จูเนียร์ และ ครูวัชรพล 
ชลเดช ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกและให้ค าชี้แนะนักศึกษาระดับ ปวส.2 และ กลุ่มที่ 2      
ครูไพรัตน์ วันไชย์ และครูกฤษณะ พูลกลาง ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกและให้ค าชี้แนะ
นักเรียนระดับ ปวช.3 ดังภาพที่ 4.16 
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ภาพที่ 4.16  การประชุมจัดแบ่งกลุ่มรับผิดชอบการด าเนินงาน 

 ขั้นที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บริการยานยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ โดยทีม 2 และผู้เรียน 
ช่วยกันท าความสะอาดบริเวณสถานที่เพ่ือให้มีความกลมกลืน สวยงาม สะอาดและเป็นระเบียบ ทาสี
ภายนอก ทาสีภายใน ทาสีพ้ืนที่ของศูนย์บริการ แบ่งเป็นส่วนของศูนย์บริการยานยนต์ส าหรับบริการ
ลูกค้า ปลูกดอกไม้หน้าป้ายแผนกวิชาช่างยนต์ ระยะเวลาในการปรับปรุงภูมิทัศน์มีการซอยการ
ด าเนินงานเป็นระยะ ๆ เนื่องจากภาระหน้าที่งานประจ ามีมาก หลังจากท าการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้ว
ท าให้ศูนย์บริการยานยนต์มีความสะอาดเรียบร้อยขึ้น สภาพบรรยากาศเป็นไปในทางที่ดี สร้างความ
เป็นมืออาชีพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนออกสู่ตลาดแรงงาน ดังภาพที่ 4.17 

 

 

 

ภาพที่ 4.17  การปรับภูมิทัศน์ศูนย์บริการยานยนต์ 
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กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมศูนย์บริการยานยนต์ โดยด าเนินการในวันที่ 1-15 
กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การจัดซื้ออะไหล่และวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการบริการยานยนต์ ด าเนินการใน
วันที่ 1-8 กันยายน 2560 โดยทีม 2 ได้ร่วมกันสรุปรายการอะไหล่และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าคัญๆ 
จัดท ารายละเอียดรายการเสร็จเรียบร้อย ได้ให้ครูไพรัตน์ วันไชย์ และครูชัยอนันต์ วูดเล่ย์จู เนียร์ ไป
ด าเนินการจัดซื้อและได้อะไหล่และวัสดุอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทีม 2 และผู้เรียนช่วยกันจัดท า  
สต๊อคควบคุมและจัดเก็บไว้ที่ห้องสต๊อค เพ่ือให้ศูนย์บริการยานยนต์มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
บริการลูกค้า ดังภาพที ่4.18 และ รายการอะไหล่และวัวดุอุปกรณ์ท่ีจัดซื้อ ดังตารางที่ 4.13  

 

 
 
ภาพที่ 4.18 อะไหล่และวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อ 
 
ตารางที่ 4.13  รายการอะไหล่และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจัดซื้อ 
 
ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวมเงิน 

1 น้ ามันเครื่อง ปตท 10W30CF4 5 แกลลอน 850 4,250 
2 น้ ามันเครื่อง ปตท 15W40CF4 5 แกลลอน 650 3,250 
3 ไส้กรองเครื่องยนต์เบนซิน 12 ลูก 200 2,400 
4 ไส้กรองเครื่องยนต์ดีเซล 12 ลูก 190 2,280 
5 จารบีลูกปืนล้อ 5 กระป๋อง 130 650 
6 น้ ามันเบรค D3 5 กระป๋อง 90 450 
7 น้ ามันเกียร์ออโต้ DTTT 12 แกลลอน 180 2,160 
8 น้ ามันเกียร์ออโต้ VVTL 4 แกลลอน 1,200 4,800 
9 น้ ามันเกียร์ธรรมดา 90 WG24 5 แกลลอน 850 4,250 
10 น้ ามันเฟืองท้ายธรรมดา 90 WGL5 5 แกลลอน 800 4,000 
11 ใส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิงเบนซิน 8 ลูก 800 6,400 
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ตารางที่ 4.13  (ต่อ) 
 
ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวมเงิน 
12 ไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล 8 ลูก 350 2,800 
13 หลอดไฟหน้า 10 หลอด 120 1,200 
14 หลอดไฟเบรค 20 หลอด 30 600 
15 หลอดไฟหรี่ท้าย 20 หลอด 30 600 
16 เครื่องมือคลายกรองชุด 1 ชุด 4,000 4,000 
17 น้ ามันครอบจักรวาล 3 กระป๋อง 120 360 
18 ผ้าทราย 1 ห่อ 450 450 
19 กระดาษทราย 1 ห่อ 450 450 
20 ประเก็นอ่างเครื่อง 2 หลอด 100 200 
21 ไฟส่องสว่าง 2 ดวง 250 500 
22 ประเก็นน๊อตปล่อย 30 ตัว 10 300 
23 พัดลมโรงงาน 2 ตัว 2,700 5,400 

รวมเงิน (หน่วย: บาท)   51,750 
 
ขั้นที่ 2 การตรวจสอบศูนย์บริการยานยนต์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ด าเนินการใน

วันที่ 11-14 กันยายน 2560 โดยทีม 2 และผู้เรียน ได้ท าการตรวจสอบอุปกรณ์และการดูแลรักษา
รักษาให้ครบพร้อมที่จะใช้งานและเก็บท าความสะอาดไว้ที่เดิมโดยให้เป็นระเบียบ พยายามศึกษาการ
ใช้เครื่องมือประเภทต่าง ๆ และชนิดของอะไหล่วัสดุอุปกรณ์ จากยูทูป (Youtube) เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในด้านการบริการ อะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ และวัสดุจ าพวกเคมีพันธ์ เนื่องจากวัสดุมีความ
หลากหลาย ต้องพร้อมให้บริการแก่ผู้มาใช้งานและเกิดความรวดเร็ว  

ขั้นที่  3 การประชาสัมพันธ์ โดยทีม 2 ได้ประชุมวางแผนประชาสัมพันธ์  ในวันที่             
15 กันยายน 2560 ณ ห้องพักครู อาคารปฏิบัติการช่างยนต์ ทีม 2 ได้ร่วมกันคิดรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ในเฟสบุ๊คภายในวิทยาลัย ก าหนดวันเปิดบริการให้ลูกค้าภายในวิทยาลัย  วันที่          
20 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยครูวัชรพล ชลเดช อาสา เป็นผู้ด าเนินการ และได้ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยหลังการประชุม 

กิจกรรมที่  3 การทดสอบ การบริการยานยนต์ ด าเนินการในระหว่างวันที่  18-29 
กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ทีม 2 จัดประชุมเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้เรียนที่จะเข้าท างานใน
ศูนย์บริการยานยนต์ ในวันที่ 18 กันยายน 2560 โดยเรียนเชิญคุณสมใจ มะเสนา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
และฝึกอบรมบุคลากรด้านบริการหลังการขาย จาก บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จ ากัด ส านักงานใหญ่
ขอนแก่น มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ขั้นตอน เทคนิค วิธีการบริการยานยนต์ มารยาทและการแต่งกาย 
โดยเฉพาะวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย โดยจัดอบรม ในวันที่ 19 สิงหาคม 
2560 โดยครูชัยอนันต์ วู๊ดเล่ย์จูเนียร์ ได้ประสานงานเป็นที่เรียบร้อย  
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ขั้นที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้เรียนที่จะเข้าท างานในศูนย์บริการยานยนต์  วันที่ 
19 กันยายน 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์บริการยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ โดย
วิทยากรได้เน้นการให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือชนิดต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการท างานตั้งแต่ลูกค้าน า
รถเข้ามาจนถึงซ่อมเสร็จ แล้วหลังจากนั้นได้ฝึกซ้อมบทบาทสมมุติ (Role Play) โดยจ าลองเหตุการณ์
โดยให้ครูเป็นลูกค้าขับรถเข้ามารับบริการ แล้วให้ผู้เรียนเป็นผู้ให้บริการ เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้
ร่วมกัน และวิทยากรมีการสรุปประเด็นในการเรียนรู้ในกระบวนการงานซ่อมที่ส าคัญ ท าให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะคติถูกต้องเหมาะสม 

ขั้นที่ 3 การทดสอบบริการยานยนต์ มีรถยนต์เข้ารับบริการ จ านวน 3 คัน เป็นลูกค้าภายใน
วิทยาลัย จ านวน 2 คัน และลูกค้าภายนอกวิทยาลัย (เพ่ือนของครูไพรัตน์ วันไชย์) จ านวน 1 คัน โดย
รถที่เข้ารับบริการทั้ง 3 คัน ทางศูนย์บริการยานยนต์เก็บเงินเฉพาะค่าอะไหล่เท่านั้น ฟรีค่าแรง ดัง
ภาพที ่4.19  

 

 
ภาพที่ 4.19  การทดสอบบริการยานยนต์ 

และรายงานการทดสอบบริการศูนย์บริการยานยนต์ ดังตารางที่ 4.14 

ตารางที่ 4.14  รายงานการทดสอบบริการศูนย์บริการยานยนต์  

วันที่ซ่อม รายการซ่อม 
ค่าอะไหล่ 

(หน่วย: บาท) 
ลูกค้า หัวหน้าชุดช่างซ่อม 

10 ตค. 2560 เปลี่ยนน้ ามันเครื่อง 
เปลี่ยนไส้กรอง 

790 ณัฐริกา อ่อนศิลา 
 

กฤษณะ พูลกลาง/
ผู้เรียน 

20 ตค. 2560 เปลี่ยนน้ ามันเครื่อง 
เปลี่ยนไส้กรอง 

790 อรทัย เชิมชัยภูมิ วัชรพล ชลเดช/
ผู้เรียน 

3 พย. 2560 เปลี่ยนน้ ามันเครื่อง 
เปลี่ยนไส้กรอง 

790 ชนิดาภา บริสุทธิ ์ ไพรัตน์ วันไชย์/
ผู้เรียน 
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สรุปผลการทดสอบการให้บริการยานยนต์ โดยทีม 2 และผู้เรียนได้ร่วมกันประเมินผลและ
วิเคราะห์ผลการทดสอบบริการยานยนต์ สรุปได้ดังนี้ มีรถเข้ารับบริการจ านวน 3 คัน เป็นรถของครูใน
วิทยาลัย 2 คัน คือ ครูณัฐริกา อ่อนศิลา และ ครูพัชราภรณ์ ลาค า และลูกค้าภายนอกวิทยาลัยคือ 
คุณอรทัย เชิมชัยภูมิ เพ่ือนของครูไพรัตน์ วันไชย์  รถทั้ง 3 คัน เข้ามาท าการบ ารุงรักษาเปลี่ยน
น้ ามันเครื่องและไส้กรอง คิดเงินค่าอะไหล่คันละ 790 บาท ฟรีค่าแรง ลูกค้าทั้ง 3 คน ช าระเงินสด 
และผู้เรียนน าเงินสดส่งให้ครูหัวหน้าทีม 2 เก็บรักษา ในกิจกรรมนี้ ครูและผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
ลงมือซ่อมจริงได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by Doing) รถที่เข้ารับบริการทั้ง 3 คัน ใช้เวลาใน
การซ่อมประมาณ 1 ชั่วโมง/คัน เสร็จตามก าหนด ได้รับค าชมจากลูกค้าว่าบริการดี 

โครงการที่ 3 เดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า รับผิดชอบโดยทีม 3 มี
กิจกรรมจ านวน 3 กิจกรรม คือ 1) การศึกษาดูงานและสร้างโรงเรือนเห็ด 2) การปลูกเห็ด และ      
3) การจ าหน่ายเห็ด โดยมีการประชุมระดมสมองเพ่ือวางแผนและก าหนดกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียน ในด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
เพ่ือ ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน โดยแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการ
ด าเนินงานดัง ต่อไปนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงานและสร้างโรงเรือนเห็ด  ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อยคือ     
1) การศึกษาดูงาน และ 2) สร้างโรงเรือนเห็ด มีรายละเอียดการท ากิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมย่อยที่ 1 การศึกษาดูงาน เริ่มโครงการในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โดยหัวหน้า 
ทีม 3 ครูประสิทธิ์ แสงอรุณ และผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ เดินทางไปที่ฟาร์มเห็ดบ้านโนนชัย  เป็น
ฟาร์มที่ผลิตและจ าหน่ายก้อนเห็ด เลขที่ 55/47 ถนนราษฎร์คนึง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพ่ือ
ศึกษาดูงานการปลูกเห็ด ครูและผู้เรียนแต่ละคนได้กระจายไปเรียนรู้วิธีการปลูกเห็ดกับผู้ปลูกเห็ดใน
ฟาร์มเห็ดด้วยตนเองตลอดจนพูดคุยสอบถามรายละเอียดกับชาวบ้านที่มาท างานในฟาร์มเห็ดถึง
ขั้นตอนเทคนิค วิธีการต่าง ๆ ในการปลูกเห็ด เมื่อผู้เรียนศึกษาดูงานครบถ้วนแล้ว หัวหน้าทีม 3 ได้ซื้อ
ก้อนเห็ดนางฟ้า จ านวน 2,000 ก้อน ราคาก้อนละ 7 บาท รวม 14,000 บาท และน ากลับมาพักไว้ที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เพื่อรอให้เชื้อเห็ดเต็มก้อน ดังภาพที่ 4.20 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.20  การศึกษาดูงานการปลูกเห็ด 
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กิจกรรมย่อยที่ 2 การสร้างโรงเรือนเห็ด ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ โดยใช้ท าเลสถานที่
ริมทางเดินระหว่างอาคารเรียน 4 ชั้น กับอาคารปฏิบัติการแผนกช่างยนต์ บริเวณตรงข้ามสระน้ าก่อน
ถึงอาคารปฏิบัติการสาขาช่างยนต์ เริ่มด าเนินการ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยหัวหน้าทีม 3 ครู
ประสิทธิ์ แสงอรุณ และนายบุญมา ทะศรี นักการพ่อบ้าน ได้ไปจัดซื้ออุปกรณ์การท าโรงเรือนเห็ด
ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 6 เมตร และความสูง 3.5 เมตร ประกอบด้วย ไพหญ้าคา ไม้ยูคา
ลิปตัส ไม้ไผ่ ผ้าแสลนด า ตะแกรงเหล็ก ตะปู เชือก และลวด หลังจากนั้น นายบุญมา ทะศรี ร่วมกับ
นักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช่างยนต์ จ านวน 2 คน ชื่อ นายสุรศักดิ์ แสงสว่าง และ นายปริญญา 
ทองยศ ช่วยกันสร้างโรงเรือนเห็ด เริ่มจากการขุดหลุม 6 หลุม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุม 6 นิ้ว 
หลุมลึกครึ่งเมตร ใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่วิทยาลัยมีอยู่แล้ว ตั้งเสาไม้  ยูคาลิปตัส กว้างเกือบเท่าหลุม 
จ านวน 6 เสา ความยาว 6 เมตร ระหว่างเสา 3 เมตร เพ่ือท าเป็น 2 ห้อง ความกว้าง 4 เมตร และ
ความสูง 3.50 เมตร แล้วน าไม้ยูคาลิปตัสรัดคอตรึงมุมทั้งหมด เสร็จงานส าหรับวันแรก และวันต่อมา 
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายบุญมา ทะสี นายสุรศักดิ์ แสงสว่าง และ นายปริญญา ทองยศ นัดหมาย
กันเวลา 08.30 เพ่ือท าการข้ึนหลังคา โดยเอาไม้แปพาด เอาหญ้าคาข้ึนวางหลังคาทั้งหมด (แปคือส่วน
หนึ่งของโครงสร้างหลังคาท าหน้าที่ส าคัญเป็นคานรับน้ าหนักหรือรองรับแผ่นหลังคา) และขั้นตอนสุด 
ท้ายคือใส่ประตู ก็ได้โรงเรือนเห็ดส าหรับโครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า ใช้
เวลาสร้างโรงเรือนเห็ด 2 วัน ซึ่งนักเรียนทั้ง 2 คน “ได้เรียนรู้ว่าได้ช่วยนายบุญมา ทะศรี ท าโรงเรือน
เห็ดเป็น โดยท าตามท่ีนายบุญมา ทะสี บอกให้ท าในขั้นตอนต่าง ๆ นักเรียนทั้งสองคนได้รับรู้ในสิ่งที่ไม่
เคยคิดมาก่อนจะได้ท าโรงเรือนเห็ดเป็น” ดังภาพที ่4.21 

 

 
 
ภาพที่ 4.21  การสร้างโรงเรือนเห็ด 

 

กิจกรรมที่ 2 การปลูกเห็ด โดยด าเนินการในระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2560-29 
กันยายน 2560 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อยคือ 1) ปลูกเห็ดที่วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ และ     
2) ปลูกเห็ดที่บ้านของนักเรียน มีรายละเอียดการท ากิจกรรมดังนี้ 

1 ปลูกเห็ดที่วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สมาชิก 7 คนได้แก่ 
นางสาวศศิวิมล ศรีอุ่ม นางสาวจันประภา เกตุเมฆ นางสาวพนิดา ศรีรักษา นางสาวเนตรนภา ธรรม



115 

โคตร นางสาวพรนุภา ขาวหยวก นางสาววรัญญา จงกลรัตน์ และนางสาว วรัชญา บุญโต รับเห็ด 
จ านวน 1,200 ก้อน หลังจากที่ได้โรงเรือนเห็ดแล้ว ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการน าก้อนเห็ดที่พักไว้ทยอย
น าเข้าโรงเรือนเห็ดเรียงเป็นชั้น ๆ แล้วเปิดปากเชื้อเห็ดออก เริ่มรดน้ าก้อนเห็ด ผู้เรียนแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบกันเอง หน้าที่ตรงที่หนักหน่อยคนก็จะเยอะช่วยกันตักน้ าที่สระตรงข้ามโรงเห็ดอย่างน้อย 
3-5 คน หรือถ้าวันใดต้องรดน้ ามากก็ช่วยกันทุกคนและชวนเพื่อน ๆ ช่างยนต์มาช่วยตักน้ าขึ้นจากสระ
น้ า แต่ในหน้าที่เบา ๆ ก็จะใช้คนน้อย 1-2 คน เช่น เก็บเห็ด เก็บเช้าและเย็น ผลัดเวรกันในแต่ละวัน 
และเวรรดน้ าก้อนเห็ดเช้าและเย็น การแก้ปัญหาการรดน้ าเห็ดในวันเสาร์ -อาทิตย์ นักเรียนไม่มีรถ
เดินทางมาวิทยาลัย ก็จะฝากครูประสิทธิ์ แสงอรุณ หัวหน้าทีม 3 มารดน้ าก้อนเห็ดให้ โดยผู้เรียนจะ
ท าหน้าที่ไม่ประจ าในแต่ละวัน บางวันเพ่ือนไม่มา คนไม่ครบ ก็ต้องคอยช่วยกัน และมีแผนกท าบัญชี 
1 คน ส าหรับการเก็บเงิน และท าบัญชีรับ-จ่าย  

ในการปลูกเห็ด โดยน าก้อนเห็ดเรียงเก็บไว้ในโรงเรือนเป็นชั้น ๆ ก่อนแล้ว เปิดฝาเห็ดออก
เริ่มแคะส่วนที่เป็นเชื้ออยู่ปากก้อนเห็ดออก แล้วรดน้ าเช้าและเย็น และรอเวลาเห็ดออก ใน ช่วงแรก
เห็ดออกสวย เก็บได้จ านวนมาก แต่มาช่วงหน้าหนาว เห็ดเริ่มออกไม่สวยเป็นสีเหลืองไม่บาน เห็ดออก
ดอกช้า ซึ่งนักเรียนได้ประชุมระดมสมองและสืบค้นในอินเทอร์เน็ต พบว่าให้น า M150 มาผสมน้ า
ธรรมดาในอัตราส่วน M150 จ านวน 1 ขวด ต่อน้ า 20 ลิตร แล้วน าไปฉีดเพ่ือเร่งดอก และได้ลองท าดู
ก็สามารถเร่งดอกได้ดีขึ้น ส าหรับอุปกรณ์ที่ต้องติดตัวคือ ช้อน เพราะเมื่อดึงโคนเห็ดแล้วต้องใช้ช้อน
คว้านเอาของเก่าออกเพ่ือให้เชื้อเห็ดตัวใหม่เกิดขึ้นมา โคนเห็ดที่เราดึงไม่ออกต้องใช้แคะเพ่ือให้เชื้อ
เห็ดตัวใหม่เกิดใหม่เร็วขึ้น โรงเรือนเห็ดจะมีการเปิดประตูทิ้งไว้ตอนเช้าหลังรดน้ า  เพ่ือให้อากาศ
ถ่ายเท อุปกรณ์รดน้ าจะมีบัวรดน้ า และน้ าที่ใช้มี 2 ชนิดคือ น้ าในบ่อ และน้ าในถังน้ าที่ใส่น าประปา
ทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ ผสม M150 และในส่วนของการรดน้ าคือ เช้า 12 ถัง และ เย็น 12 ถัง มีบัว 
4 อัน จึงต้องเดิน 3 รอบ ดังภาพที่ 4.22 

 

 

 

ภาพที ่4.22  การปลูกเห็ดที่โรงเรือนเห็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
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2. ปลูกเห็ดที่บ้านของผู้เรียน ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีสมาชิก 5 คนได้แก่ นางสาววรรณ
วิไล ท่าจีน นายแสงเทียน ดาก่ า นางสาวหัทยา แคนมั่น นางสาวจารุวรรณ ทองบ้านทุ่ม และนางสาว
พรทิพย์ แก้วลือ 

2.1 นางสาววรรณวิไล ท่าจีน รับเห็ด จ านวน 280 ก้อน ปลูกที่บ้าน เลขที่ 107 หมู่ที่ 6 
บ้านค าหญ้าแดง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยครูประสิทธิ์ แสงอรุณ  น าเห็ดไปส่งที่บ้าน 
หลังจากนั้นคุณตาเป็นผู้ท าโรงเรือนเห็ดให้ เมื่อโรงเรือนเห็ดเสร็จเรียบร้อย ผู้เรียนก็จัดเรียงเห็ดกับคุณ
ตา รดน้ าเช้าเย็น โดยใช้ขั้นน้ าตักน้ ารดจากข้างบน และระหว่างชั้นเห็ดจะมีช่องให้รดน้ า ช่วงเวลารด
น้ า ช่วงเช้า 5-6 โมงเช้า ใช้เวลา 5-10 นาที และช่วงเย็นบ่าย 5-6 โมงเย็น ทุกวัน บางวันก็ลืม แต่ได้
เรียนรู้ว่าเห็ดชอบความเย็น หลังจากนั้นอีก 7 วัน เปิดปากถุงเห็ด และ อีก 5-6 วัน เห็ดก็เริ่มออกดอก
เล็ก ๆ แค่ 1-2 วันก็สามารถเก็บเห็ดได้  

2.2 นางสาวแสงเทียน ดาก่ า และนางสาวหัทยา แคนมั่น บ้านอยู่ใกล้กันจึงร่วมกันปลูก
เห็ด รับเห็ด จ านวน 255 ก้อน ใช้สถานที่ปลูกเห็ดที่บ้านของนางสาวหัทยา แคนมั่น เลขที่ 63 หมู่ที่ 
13 บ้านหนองหอยเทพเทวัญ ต าบลจระเข้ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยครูประสิทธิ์น าเห็ด
ไปส่งที่บ้านของนางสาวหัทยา แคนมั่น ซึ่งมีโรงเก็บของเดิมมีหลังคา มีชั้นไม้ จึงได้ดัดแปลงท าเป็นโรง
เห็ด ใช้แสลนสีด าคลุมรอบ ๆ ให้มิดชิดเป็นห้อง แล้วผู้เรียนทั้งสองคนก็ได้ช่วยกันเรียงเห็ดเป็น   ชั้น ๆ 
รอเชื้อเห็ดเต็มเปิดฝาเห็ดออก เริ่มรดน้ าเห็ด ต้องดูแลเห็ดทุกเช้าเย็น เอาใจใส่ ถ้าไม่ดูแลเอาใจใส่เห็ด
จะแห้งไม่สมบูรณ์ รอเวลาเห็ดออก 

2.2.3 นางสาวจารุวรรณ ทองบ้านทุ่ม และนางสาวพรทิพย์ แก้วลือ บ้าน อยู่ใกล้กันจึง
ร่วมกันปลูกเห็ด รับเห็ด จ านวน 265 ก้อน ใช้สถานที่ปลูกเห็ดที่บ้านนางสาวจารุวรรณ ทองบ้านทุ่ม 
เลขที่ 102 หมู่ที่ 1 บ้านแดงใหญ่ ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยครูประสิทธิ์น าเห็ด
ไปส่งที่บ้าน และคุณลุงของนางสาวจารุวรรณ ทองบ้านทุ่ม ได้ท าโรงเรือนไม้ไผ่ให้  ตั้งอยู่ที่คอกวัวเก่า
เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้เรียนทั้งสองคนก็ได้เรียงเห็ดช่วยกันเสร็จปิดประตูไว้ หมั่นดูว่าเชื้อเห็ดเต็มก้อนคือ
ขาว ๆ เต็มก้อน แล้วแกะฝาออก ใช้บัวรดน้ าจากข้างบนจะไหลลงมาข้างล่าง รดน้ าเช้าเย็น อีกสอง
สัปดาห์เห็ดเริ่มออกดอกเล็ก ๆ และอีก 2 วันก็เก็บขายได้ นักเรียนทั้งสองคนได้เรียนรู้ว่าเห็ดจะออก
ดอกดีเม่ือหมั่นรดน้ าและเห็ดไม่ชอบร้อน กิจกรรมการปลูกเห็ดที่บ้านของผู้เรียน ดังภาพที่ 4.23 
 

 
ภาพที่ 4.23  การปลูกเห็ดที่บ้านของผู้เรียน 
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กิจกรรมที่ 3 การจ าหน่ายเห็ด ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย คือ 1) การจ าหน่ายเห็ดปลูก
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ และ 2) การจ าหน่ายเห็ดปลูกที่บ้านของผู้เรียน มีรายละเอียดการท า
กิจกรรมดังนี้ 

1. การจ าหน่ายเห็ดปลูกที่วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ผู้เรียนจะน าเห็ดไปจ าหน่ายใน
กิโลกรัมละ 60 บาท ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน พ่อค้าแม่ค้าที่โรงอาหารซื้อไป
ประกอบอาหาร ส าหรับลูกค้าภายนอก จ าหน่ายให้กับร้านส้มต าหน้าปากทางเข้าบ้านเป็ด และ
พนักงาน บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จ ากัด ลูกค้าภายนอกจ าหน่ายราคากิโลกรัมละ 80 บาท โดยบรรจุ
ถุงแบ่งเป็นถุงละ 2-3 ขีด ขายถุงละ 20 บาท ผลิตผลที่ได้จ าหน่ายหมดทุกวันรับออเดอร์ล่วงหน้า
จ านวนมากไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ผู้วิจัยได้ซื้อเห็ดนางฟ้าจากโครงการเดินตามรอยพ่อ 
สานต่อที่พ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า แล้วให้ผู้เรียน “ประกอบอาหารเมนูเห็ด” ได้แก่ เห็ดทอด เห็ดนึ่ง
พร้อมน้ าจิ้ม ผัดเห็ด ย าเห็ด และแกงเห็ด เลี้ยงผู้ร่วมวิจัยทุกคน ดังภาพที่ 4.24 

 

 

ภาพที่ 4.24  การจ าหน่ายเห็ดที่ปลูกท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 

 ด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์  ผู้ เรียน
ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค ดังภาพที่ 4.25 
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ภาพที่ 4.25  การประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายเห็ดในเฟสบุ๊ค 

2. การจ าหน่ายเห็ดปลูกท่ีบ้านของผู้เรียน ดังรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 
2.1 นางสาววรรณวิไล ท่าจีน บ้านค าหญ้าแดง เนื่องจากที่บ้านเปิดขายอาหารสด

และกับข้าว จึงจ าหน่ายหน้าบ้าน โดยจ าหน่ายถุงละ 20 บาท (2.5 ขีด) และมีชาวบ้านมาซื้อไป
ประกอบอาหาร ขายหมดทุกวัน ดังภาพที ่4.26 

 

 
ภาพที่ 4.26  การจ าหน่ายเห็ดปลูกท่ีบ้านของวรรณวิไล ท่าจีน 

 
2.2 นายแสงเทียน ดาก่ า และนางสาวหัทยา แคนมั่น บ้านหนองหอยเทพเทวัญ ท า

การจ าหน่ายภายในหมู่บ้าน โดยนายแสงเทียน ดาก่ า การปั่นจักรยานไปขาย และนางสาวหัทยา แคน
มั่น ตั้งโต๊ะขายบริเวณหน้าบ้านมีชาวบ้านซื้อไปประกอบอาหาร ผู้เรียนทั้งสองคนจ าหน่ายเห็ดหมดทุก
วัน ดังภาพที ่4.27 
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ภาพที่ 4.27  การจ าหน่ายเห็ดปลูกท่ีบ้านของแสงเทียน ดาก่ า และหัทยา แคนมั่น 

 
2.3 นางสาวจารุวรรณ ทองบ้านทุ่ม และนางสาวพรทิพย์ แก้วลือ บ้านแดงใหญ่ ท า

การจ าหน่ายภายในหมู่บ้านชาวบ้านจะมาซื้อที่บ้านไปประกอบอาหารบ้านนางสาว จารุวรรณ ทอง
บ้านทุ่ม และในช่วงที่ผลิตเห็ดออกเยอะจะน าไปฝากคุณป้าจ าหน่ายที่ตลาด ดังภาพที่ 4.28 

   

ภาพที่ 4.28  การจ าหน่ายเห็ดปลูกท่ีบ้านของจารุวรรณ ทองบ้านทุ่ม และพรทิพย์ แก้วลือ 

 กล่าวโดยสรุปการด าเนินงานของกิจกรรมของทั้ง 3 โครงการเป็นไปบรรลุตามจุดประสงค์ 
เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการทั้งสิ้น โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนด้าน
อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้มีความเห็นร่วมกันก าหนดให้ใช้วิธีการ
ประเมินตามสภาพจริงและการสัมภาษณ์กลุ่ม พบว่าผลการด าเนินงานในขั้น ตอนที่ 3 การปฏิบัติ 
(Acting) ได้บรรลุผลในการน าแผนปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติ ส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่ได้
ด าเนินงานจะอยู่ในวงจรที่ 1 ช่วงเวลาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คือ 1) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
ร้านถ่ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกอบไปด้วยกิจกรรมและผลการด าเนินงาน 3 กิจกรรม 
คือ (1) การอบรมให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน (2) การเตรียมห้องศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร และ 
(3) การเปิดบริการ 2) โครงการศูนย์บริการยานยนต์ แผนกช่างยนต์ ประกอบไปด้วยกิจกรรมและผล
การด าเนินงาน 3 กิจกรรมคือ (1) การปรับภูมิทัศน์ศูนย์บริการยานยนต์ (2) การเตรียมความพร้อม
ศูนย์บริการยานยนต์ และ (3) การทดสอบบริการยานยนต์ และ 3) โครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อ
ที่ พ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า ประกอบไปด้วยกิจกรรมและผลการด าเนินงาน 3 กิจกรรม คือ              
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(1) การศึกษาดูงานและสร้างโรงเรือนเห็ด (2) การปลูกเห็ด และ (3) การจ าหน่ายเห็ด  วิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 

วงจรที่ 1 ข้ันตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) 
ในขั้นตอนการสังเกต ผู้วิจัยได้ยึดหลักการที่ส าคัญที่น าไปสู่กระบวนการที่ปฏิบัติ คือ 

“หลักการสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง” โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยสังเกตผลที่เกิดขึ้นจริงทั้งที่
คาดหวังและไม่คาดหวังและสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ใหม่อะไรบ้าง และได้เกิดองค์ความรู้ใหม่อะไรบ้าง 
ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 3 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนดรูปแบบและวิธีการ โดยด าเนินการในวันที่ 
26 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 2) การสังเกตและเสนอรายงาน โดยทีมแกนน า
รับผิดชอบ จะสังเกตการณ์ด าเนินโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งมีการบันทึกผลการสังเกต 
และท าสรุปร่วมกัน ซึ่งมีระยะเวลาการสังเกตระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2560-29 กันยายน 2560 
และเสนอรายงานผลต่อที่ประชุม และ 3) การประเมินและสรุปผล โดยด าเนินการในวันที่ 9 ตุลาคม 
2560 กิจกรรมมีการด าเนินการดังตารางที่ 4.15 

 
ตาราง 4.15  การด าเนินงานขั้นตอนการสังเกต 
 
ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิดที่ยึดถือ 

1 ก าหนดรูปแบบและ
วิธีการ 

เพ่ือก าหนดแนวทาง 
การสังเกตร่วมกัน 

รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน มี
การปรึกษาหารือกัน ข้อเสนอแนะได้รับ
การเห็นชอบจากทุกฝ่าย 

2 การสังเกตและเสนอ
รายงาน 

เพ่ือร่วมกันสรุปผล
การสังเกตการน า
แผนสู่การปฏิบัติ 

“การบันทึกผลการด าเนินงานจากการ
ปฏิบัติจริง” และยึด 10 หลักการวิจัย 10 
จรรยาบรรณ และ 10 บทบาทของผู้วิจัย 

3 การประเมินผลและ
สรุปผล 

เพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงานขั้นตอน
ที่ 4 

รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน มี
การปรึกษาหารือ ข้อเสนอแนะได้รับการ
เห็นชอบจากทุกฝ่าย 

 
ส าหรับรายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม มีดังต่อไปนี้ 

 กิจกรรมที่ 1 ก าหนดรูปแบบและวิธีการ โดยด าเนินการในวันที่ 26 สิงหาคม 2560           
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยทคโนโลยีคุวานันท์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งหวังให้ได้รูปแบบและวิธีการสังเกตผล
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยก่อนก าหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล ผู้วิจัยได้อธิบายวิธีการ
ติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการให้ที่ประชุมได้รับฟังและซักถามจนเป็นที่เข้าใจ จากนั้นผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมประชุมปฏิบัติการก าหนดรูปแบบการสังเกตผลตามสภาพจริงของผลการ
ด าเนินงานที่คาดหวังและไม่คาดหวัง เพื่อให้พบจุดเด่น จุดบกพร่อง ของโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม และเพ่ือร่วมกันสรุปสิ่งที่ท า
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ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ มีสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในสิ่งที่พบของโครงการ/กิจกรรม 
โดยใช้เครื่องมือในการสังเกตผล ซึ่งประกอบด้วย บันทึกภาคสนาม (Field Note) บันทึกอนุทิน แบบ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการ และบันทึกการประชุม 
  ทั้งนี้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้น าเอาเทคนิคและเครื่องมือการวิจัยต่าง ๆ ที่เกิดจากการระดม
ความคิดเห็นและจัดกระท าร่วมกันมาวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าข้อสรุปเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือการ
วิจัยที่จะใช้ในการสังเกตผลการด าเนินงาน ซึ่งสรุปได้ดังตารางที่ 4.16 
 
ตารางที่ 4.16  การก าหนดเทคนิควิธีการและเครื่องมือเพ่ือใช้ในการสังเกตผลขั้นตอนการปฏิบัติ 
 
ฉบับท่ี เครื่องมือในการสังเกต กิจกรรมที่ท าการสังเกต ผู้ใช้เครื่องมือ 

1 แบบบันทึกการประชุม ตลอดระยะท าการวิจัย ผู้รับมอบหมาย 
2 แบบประเมินสภาพทักษะ

ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผู้เรียน 
ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบัติ ทีมประเมินโครงการ 

3 แบบรายงานความก้าวหน้า
โครงการ 

ระหว่างการน าโครงการไปสู่การ
ปฏิบัติ 

ผู้วิจัยและทีมวิจัย 

4 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เมื่อสิ้นสุดโครงการ ผู้วิจัย 
5 แบบประเมินโครวงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ ผู้วิจัยและทีมวิจัย 

  
 กิจกรรมที่ 2 การสังเกตและเสนอรายงาน โดยด าเนินการในระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม-
29 กันยายน 2560 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันด าเนินการ โดยผู้รับผิดชอบสังเกตโครงการ ทั้ง 3 
ทีม ด าเนินการสังเกตการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติจริงทั้ง 3 โครงการ ซึ่งในการสังเกตแต่ละ
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นแบ่งออกได้ 2 ระยะ คือ 1) ระหว่างการด าเนินโครงการ โดยใช้
เครื่องมือฉบับที่ 4 แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ และ 2) เมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการ 
และมีการสรุปผลพร้อมเสนอรายงานผลการสังเกต มุ่งหวังให้มีการรายงานผลความพึงพอใจที่มีต่อ
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังมีรายละเอียดในแต่ละโครงการ ดังนี้ 

โครงการที่ 1 ศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การสังเกตผลการ
ด าเนินโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ 1) ระหว่างการด าเนินโครงการ และ 2) เมื่อสิ้นสุดการ
ด าเนินโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ระหว่างการด าเนินโครงการ ซึ่งโครงการกิจกรรมด าเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-
กันยายน 2560 ด าเนินการสังเกตผลโดยการประชุมสัมมนาเฉพาะทีมผู้สังเกต มีความก้าวหน้า
โครงการในภาพรวมเดินไปตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ มีกิจกรรมที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 3 
กิจกรรม ประกอบด้วย 

1.1  การอบรมให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน 
โดยกิจกรรมนี้ได้เน้นให้ผู้เรียนให้มีความรู้ก่อนการปฏิบัติงานจริง โดยได้อบรมผู้เรียน

ก่อนการปฏิบัติงานในด้าน การใช้เครื่องใช้ส านักงานแต่ละประเภท ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์และส าเนา เครื่องเคลือบบัตร และวัสดุที่ใช้ในส านักงาน ในการใช้งานให้ถูกวิธีและขั้นตอน 
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เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้น ามาใช้ในการด าเนินโครงการโดยไม่เกิดข้อผิดพลาดและสามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า การบ ารุงรักษาหลังใช้งาน โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ โดยยึด
การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียน ด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ผลการสังเกต
ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมเปลี่ยนจากเดิมคือ ก่อนที่ไม่มีการอบรมความรู้ก่อนการ
ปฏิบัติงาน ผู้เรียนไม่ได้ค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องใช้ส านักงาน หรือขั้นตอนการใช้งาน
ที่ถูกวิธี หรือวิธีการบ ารุงรักษาหลังการใช้งาน หรือการใช้วัสดุอย่างระมัดระวังเพ่ือความประหยัด 
สังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป โดยมีความกระตือรือร้น มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตบริการ 
มีการเข้าปฏิบัติงานตามตารางท าการทุกครั้ง และได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับการอบรมความรู้มาสู่
กระบวนการเรียนการสอนในกิจกรรม ได้เป็นอย่างดีเยี่ยมจนท าให้เป็นที่น่าพอใจของครูและผู้เรียน 
นอกจากนี้มีการอบรมด้านการบริการ เรื่องการยิ้ม ไหว้ ทักทาย มารยาทต่าง ๆ พร้อมกับการควบคุม
เรื่องของอารมณ์ในการท างาน อีกทั้งยังต้องรู้จักความมีวินัย ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ใน
การรับผิดชอบ และการท าบัญชีรายรับ รายจ่ายต่าง ๆ 

1.2  กิจกรรมการเตรียมห้องศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร 
เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนและครูได้ท ากิจกรรมร่วมกันและผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ

อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือให้เกิดกระบวนทักษะในการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการใช้ชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี กิจกรรมครั้งนี้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกัน
คิด ร่วมกันท า โดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มกันเอง โดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน โดยเป็นไป
ตามขั้นตอนการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ก่อนการปฏิบัติได้
สังเกตเห็นพฤติกรรมของผู้เรียนมีลักษณะตื่นเต้น ดูผลจากการแก้ปัญหาหน้างานในการสื่อสารกับ
ลูกค้าเนื่องจากเทคโนโลยีมีความล่าช้า การพูดคุยกับลูกค้าที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน การให้ความช่วยเหลือ
ลูกค้า มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร รู้จักบริหารเวลา แตกต่าง
จากแต่ก่อนที่ไม่เคยท างานเคยรับค าสั่งจึงจะปฏิบัติ ผลปรากฏว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการ
ท างาน มีความเข้าใจและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการท างานได้ดีเยี่ยม และผล
สะท้อนจากการสอบถามของผู้เรียนและครูว่าดีมากเพราะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เชิงลึกท าให้
เก่งขึ้นกว่าการเรียนทฤษฎีโดยมิได้ลงมือปฏิบัติ 

1.3  การเปิดบริการ 
เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการ

ท างานโดยกิจกรรมนี้ได้เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติในเวลาว่างตามเวลาท าการของศูนย์ฝึกวิชาชีพร้านถ่าย
เอกสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยยึดการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียน ด้านอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือให้เกิดกระบวนทักษะในการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการใช้ชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี กิจกรรมครั้งนี้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกัน
คิด ร่วมกันท า โดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มกันเอง ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกและเป็นผู้ชี้แนะ ก่อนการ
ปฏิบัติได้สังเกตเห็นพฤติกรรมของผู้เรียนมีชีวิตชีวามีความกระตือรือร้นในการท างาน “มีพลังกลุ่ม” ดู
ผลจากการไปช่วยครูเลือกซื้อของ การท าความสะอาดห้อง การจัดศูนย์ฝึกอาชีพเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ทันเหตุการณ์ ในระหว่างการท างานก็หยอกล้อกันอย่างมีความสุขที่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยท ามาก่อน 
แตกต่างจากแต่ก่อนที่ ไม่กล้าคิด ไม่กล้าพูดอธิบาย ความคิดยังติดขัดไม่คล่องในการท างานร่วมกับครู
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แต่คิดว่ายังท าได้ดีกว่านี้ หรือความรอบคอบอาจยังไม่ถึง แต่เมื่อได้รับความไว้วางใจจากครูและเพ่ือน
ก็สามารถท างานได้ดีขึ้น เกิดความเกิดความรับผิดชอบ ผลปรากฏว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการ
ท างาน มีความเข้าใจและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและการท างาน 
ผลสะท้อนจากการสอบถามของผู้เรียนและครูว่าดีมากเพราะช่วยให้เกิดประสบการณ์และเกิดแนวคิด
ใหม ่ๆ และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 

1.4 การด าเนินกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมจะปฏิบัติในคาบว่างของผู้เรียน หลังจากที่
ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ปรากฏว่าผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จากพฤติกรรมที่ใช้เวลาว่างใน
การดูโทรศัพท์มือถือ หรือไม่รู้ว่าจะใช้เวลาว่างท าอะไรดี กลับมีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ 
ท างานได้หลากหลายในหน้างาน ได้ใช้ความรู้ที่อบรมก่อนการปฏิบัติมาใช้ได้จริง ผู้เรียนมาวิทยาลัยแต่
เช้า จนเป็นที่น่าพอใจอย่างดีเยี่ยม สังเกตผลได้จากผลการเรียน ผลการประเมินดีเยี่ยม เกิดการพัฒนา
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปรากฏว่าครูและผู้เรียนได้ประสบการณ์และเทคนิคเพ่ิมเติมองค์ความรู้ใหม่ จาก
ครูท าการประเมินสอบถามจากผู้เรียนว่าผู้เรียนเริ่มพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการใช้ชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี ได้ดีมากยิ่งขึน้ แตกต่างจากอดีตที่ผ่านมา 

2. เม่ือสิ้นสุดการด าเนินงานโครงการ ผลการสังเกตเมื่อการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
สิ้นสุดลง ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ด าเนินการสังเกตผล พบว่า มีการน ากิจกรรมไปด าเนินการ จ านวน 
3 กิจกรรมคือ 1) การอบรมให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน 2) การเตรียมห้องศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่าย
เอกสาร และ 3) การเปิดบริการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประเมินการด าเนินโครงการ ดังนี้  

 
ตารางที่ 4.17  ผลการประเมินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

โครงการที่ 1 รายการกิจกรรม 
ผลการประเมิน แปลผล 

 S.D. แปลผล 
ศูนย์ฝึกอาชีพร้าน
ถ่ายเอกสาร สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1) การอบรมให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน  4.24 0.66 ดีมาก 
2) การเตรียมห้องศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่าย
เอกสาร  

4.32 0.45 ดีมาก 

3) การเปิดบริการ  4.58 0.68 ดีมาก 
ผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 0.59 ดีมาก 

 

หมายเหตุ เกณฑ์คาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 
 
 จากตารางที่ 4.17 โดยภาพรวม พบว่าผลการประเมินผลส าเร็จโครงการศูนย์ฝึกวิชาชีพ
ร้านถ่ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ย 4.38 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายกิจกรรมเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมการเปิดบริการ อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ย 
4.58 กิจกรรมการเตรียมห้องศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ย 4.32 
และ กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ย 4.24 
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โครงการที่ 2 ศูนย์บริการยานยนต์ สาขาช่างยนต์ การสังเกตผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) ระหว่างการด าเนินโครงการ และ 2) เมื่อสิ้นสุดการด าเนิน
โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้  

1. ระหว่างด าเนินโครงการ ซึ่งโครงการด าเนินการระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม-29กันยายน 
2560 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ด าเนินการสังเกตผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ใช้แบบติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ บันทึกภาคสนาม และแบบรายงานการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ประเมินระหว่างด าเนินการ ซึ่งปรากฏผลว่า มีกิจกรรมที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 3 โครงการ 
ได้แก่ การปรับภูมิทัศน์ศูนย์บริการยานยนต์ มีความก้าวหน้าโครงการเดินไปตามแผนปฏิบัติการที่
ก าหนด โดยทีม 2 มีการประชุมวางแผน จัดกลุ่มรับผิดชอบงาน ด าเนินการตามแผน ตรวจสอบ และ
สรุปการด าเนินงาน ในขั้นตอนการด าเนินงานการปรับภูมิทัศน์ศูนย์บริการ มีการแบ่งส่วนพ้ืนที่ของ
ศูนย์บริการยานยนต์ ทาสีภายนอก ทาสีภายใน ทาสีพ้ืนที่ของศูนย์บริการ ภาพรวมการปรับภูมิทัศน์
ท าส าเร็จเรียบร้อย  

2. เม่ือสิ้นสุดการด าเนินโครงการ เมื่อการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม สิ้นสุดลง 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ด าเนินการสังเกตผล พบว่า วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย
โดยใช้เครื่องมือ คือแบบประเมินผลส าเร็จโครงการศูนย์บริการยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ บันทึกผล
การสังเกตและผลงาน ภาพถ่าย เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ไปสังเกตร่องรอย
หลักฐาน และสัมภาษณ์ ผู้ร่วมวิจัยทุกคนพร้อมบันทึกภาพ พบว่า วิทยาลัย ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสภาพของครูผู้สอน มีการจัดกิจกรรมโดยผู้เรียนร่วมกับครูลงมือ
ปฏิบัติจริง ได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างหลากหลายสนองตอบต่อความสนใจของผู้เรียน ให้ได้รับ
การส่งเสริมการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ โดยการเรียนรู้แบบ
ฝึกปฏิบัติ ส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการส่งเสริมทักษะการฝึก
อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ การเปิดศูนย์บริการยานยนต์เป็นแหล่งเรียนรู้ และประเมินผล โดย
มีวิธีการคือการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ซึ่งหลักฐานที่ปรากฏให้ทีมสังเกตพบเห็น ได้แก่ 
สภาพความพร้อมของศูนย์บริการ เครื่องมืออุปกรณ์ อะไหล่และวัสดุอุปกรณ์ สต็อกควบคุมสินค้า 
ความพร้อมในการด าเนินการของผู้เรียนและครู รายงานการประชุม ใบสั่งซ่อม เอกสารการวัดและ
ประเมินผล และจากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมวิจัยเป็นครู โดยมีผลการประเมินการด าเนินโครงการ ดัง
ตารางที่ 4.18 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.18  ผลการประเมินผลส าเร็จโครงการศูนย์บริการยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ 
 

โครงการที่ 2 รายการกิจกรรม 
ผลการประเมิน แปล

ผล  S.D. 
ศูนย์บริการยานยนต์ 
สาขาวิชาช่างยนต์ 
 

1) การปรับภูมิทัศน์ศูนย์บริการยานยนต์ 4.06 0.65 ดีมาก 
2) การเตรียมความพร้อมศูนย์บริการยานยนต์ 3.71 0.68 ดี 
3) การทดสอบบริการยานยนต์ 4.06 0.74 ดีมาก 

ผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ย 3.94 0.69 ด ี
หมายเหตุ เกณฑ์คาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 



125 

 จากตารางที่ 4.18 โดยภาพรวมพบว่า ผลการด าเนินการโครงการศูนย์บริการยานยนต์ 
สาขา วิชาช่างยนต์ อยู่ในระดับ “ดี” มีค่าเฉลี่ย 3.94 และเมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมเรียงจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ศูนย์บริการยานยนต์ อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.06 กิจกรรมการทดสอบบริการยานยนต์ อยู่ในระดับ “ดีมาก” ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.06 และ 
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมศูนย์บริการยานยนต์ อยู่ในระดับ “ดี” ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.71 

โครงการที่ 3 เดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า การสังเกตผลโครงการ 
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) ระหว่างการด าเนินโครงการ และ 2) เมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการ มี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ระหว่างการด าเนินโครงการ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมนี้ด าเนินการระหว่างวันที่ 25 
กรกฎาคม-29 กันยายน 2560 ด าเนินการสังเกตผลโครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อท า ปลูก
เห็ดนางฟ้า โดยการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
โดยใช้เครื่องมือในการสังเกตผล คือ แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ และรายงานการประชุม
ที่ผู้ร่วมวิจัยใช้ในการวิจัย จากนั้นน ามาประมวลสรุปผลการสังเกตระหว่างด าเนินงาน โดยการ
ประชุมสัมมนา เฉพาะทีมผู้สังเกตผลปรากฏดังนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ มีกิจกรรมที่ด าเนิน 
การเสร็จสิ้นแล้ว 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การศึกษาดูงานและสร้างโรงเรือนเห็ด 2) การปลูกเห็ด 
และ 3) การจ าหน่ายเห็ด ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ด าเนินการวางแผนที่จะด าเนินกิจกรรมร่วมกัน โดย
ชี้แจงให้ผู้ร่วมวิจัยได้รับทราบร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมครั้งนี้ แบ่งทีมด าเนินการเพ่ือให้โครงการ
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน โครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า 
โดยครูได้เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนท ากิจกรรมพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบ 
การ เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะที่มีความจ าเป็นในการท างาน กิจกรรมที่ฝึก
ให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านความคิดริเริ่ม วางแผนผลงานของตนเอง มีความสุขกับงานของตนเอง  

2. เม่ือสิ้นสุดการด าเนินโครงการ เมื่อการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม สิ้นสุดลง 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ด าเนินการสังเกตผล พบว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยใช้เครื่องมือ คือแบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน บันทึกภาคสนามและ
ผลงาน/ภาพถ่าย เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ผู้วิจัยและร่วมวิจัย ได้ไปสังเกตร่องรอยหลักฐาน และ
สัมภาษณ์ผู้ร่วมวิจัยทุกคนพร้อมบันทึกภาพ พบว่า วิทยาลัยได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ 
แสวงหาความรู้ที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนและครูผู้สอน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองสนองตอบต่อความสนใจของผู้เรียน ครูได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้
ค้นคว้าหาความรู้ค าตอบ ทั้งในห้องเรียนและทางออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ องค์ความรู้ที่
เกิดขึ้นกับตนเอง และพัฒนาการต่อไป นอกจากนี้วิทยาลัยยังได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในวิทยาลัยให้เพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งหลักฐานที่ปรากฏให้ทีมสังเกตพบเห็น ส่งเสริมในเรื่องการน าหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา โดยมีผลประเมินการด าเนินงานโครงการ ดังตารางที่ 4.19 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.19  ผลการประเมินผลส าเร็จโครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า 
 

โครงการที่ 3 รายการกิจกรรม 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
 S.D. 

เดินตามรอยพ่อ  
สานต่อที่พ่อท า  
ปลูกเห็ดนางฟ้า 

1) กิจกรรมศึกษาดูงานและสร้างโรงเรือนเห็ด 4.29 0.68 ดีมาก 
2) การปลูกเห็ด 4.53 0.51 ดีมาก 
3) การจ าหน่ายเห็ด 4.55 0.47 ดีมาก 

ผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ย 4.45 0.63 ดีมาก 
หมายเหตุ เกณฑ์คาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 

 
จากตารางที่ 4.19 โดยภาพรวมพบว่า ผลการด าเนินงานโครงการ เดินตามรอยพ่อ สานต่อ

ที่พ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.45 และเมื่อพิจารณาเป็นราย
กิจกรรมเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมการจ าหน่ายเห็ด อยู่ในระดับ “ดีมาก” ค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.55 กิจกรรมการปลูกเห็ด อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.53 และ กิจกรรม
การศึกษาดูงานและสร้างโรงเรือนเห็ด อยู่ในระดับ “ดีมาก” ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.29 

เมื่อกิจกรรม การด าเนินการได้ด าเนินการเสร็จสิ้นทั้ง 3 โครงการแล้ว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 
ได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินการ ตามตารางท่ี 4.20 

 
ตารางที่ 4.20  เมื่อด าเนินการครบทั้ง 3 โครงการ สามารถสรุปได้ในภาพรวม 
 

ล าดับ โครงการ 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
 S.D. 

1 ศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.38 0.59 ดีมาก 
2 ศูนย์บริการยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ 3.94 0.69 ดี 
3 เดินตามรอยพ่อ สานต่อท่ีพ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า 4.45 0.63 ดีมาก 

ผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 0.62 ดีมาก 
หมายเหตุ เกณฑ์คาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้คือระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 

 
จากตารางที่ 4.20 โดยภาพรวมพบว่าผลการด าเนินการสรุปกิจกรรมทั้ง 3 โครงการ อยู่ใน

ระดับ “ดีมาก” มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 และเมื่อพิจารณารายโครงการ เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
โครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.45 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.38 และ โครงการศูนย์บริการยานยนต์ แผนกช่างยนต์ อยู่ในระดับ “ดี” มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.94  

3. ขั้นตอนการประเมินผลและสรุป เมื่อการสังเกตการด าเนินโครงการทั้ง 3 โครงการ
เสร็จสิ้นลง ทีมผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 3 โครงการ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ร่วมกันจัดการประชุมขึ้น
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ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-11.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เพ่ือยืนยันถึงข้อสรุป
ที่ได้จากการสังเกตและสอบถามความพึงพอใจ ผลที่ได้รับจากการสังเกตการด าเนินโครงการทั้ง 3 
โครงการซึ่งผลการขอความเห็นและความพึงพอใจของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยของแต่ละโครงการ 
ปรากฏผลดังนี้ 

ผลจากการน าแผนลงสู่การปฏิบัติท าให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยต่างเห็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน
ระดับบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดับองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การเรียนรู้ระดับบุคคล พบว่า ผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน เกิดทักษะในการสื่อสาร ทักษะใน
การคิด ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการใช้ทักษะชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี  เกิด
กระบวนการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ในตัวผู้เรียน การแสดงความคิดเห็นที่มีผลในทางปฏิบัติผ่าน
การวิเคราะห์งานร่วมกับการได้เป็นผู้ร่วมคิด ร่วมท า แสดงความคิดเห็น ในการเรียนรู้ผ่านหลาย
ช่องทาง ร่วมภูมิใจในผลที่งานเกิดขึ้น และผู้ร่วมวิจัยกล้าที่จะคิดงานอ่ืน เชื่อมโยงงานอย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบ จะเห็นได้จากการเรียนรู้ที่พัฒนาเปลี่ยนไป การวัดและการประเมินผลที่หลากหลายสร้าง
ความแปลกใหม่ให้นักเรียนเมื่อน ากิจกรรมเหล่านี้น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2) การเรียนรู้ระดับกลุ่มบุคคล พบว่า ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกิดความสัมพันธ์อันดี   
ไมตรีจิต เกิดความซาบซึ้งซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะกิจกรรมที่ท าร่วมกันในทีม มีความสนิทสนมกัน
มากขึ้น ทุกคนกล้าแสดงออก กล้าพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความร่วมมือร่วมใจซึ่งกัน
และกันเป็นอย่างด ี

3) การเรียนรู้ระดับองค์กร พบว่า โดยภาพรวมทัศนะคติ หรือรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบดั้งเดิม โดยการบรรยาย โดยเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับการสอนแบบให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติ มีความแตกต่างกัน โดยที่วิทยาลัยได้รับการพัฒนาประยุกต์เพ่ิมเติมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
โดยยึดแนวใหม่ โดยการใช้แหล่งเรียนรู้ในวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพในการเป็น
ผู้ประกอบการในศูนย์ฝึกอาชีพต่าง ๆ 

ผลจากการปฏิบัติในขั้นตอนที่ 4 การสังเกต ทั้ง 3 ขั้นตอนคือ 1) การก าหนดรูปแบบ
และวิธีการด าเนินการปฏิบัติงาน 2) การสังเกตผลและเสนอรายงาน และ 3) การประเมินและสรุปผล 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยต่างเรียนรู้ร่วมกันว่า กระบวนการสังเกตนั้นจริง  ๆ ได้ถูกสอดแทรกไว้เกือบทุก
ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  แต่การสังเกตในขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติจะใช้
ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าขั้นตอนอ่ืน ๆ มีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมาย และเป็นกิจกรรมควบคู่ขนานกับทุก
โครงการและทุกกิจกรรม ดังนั้น ผู้วิจัยจ าเป็นต้องบันทึกอนุทิน ไว้เป็นระยะเพ่ือไม่ให้เกิดสภาพสับสน 
หรือเกิดการทับถมข้อมูล และมีการก าหนดรูปแบบการสังเกตผลไว้อย่างชัดเจนก่อนเริ่มคือ การบันทึก
อนุทิน เพ่ือให้มีกรอบในการบันทึกไม่เช่นนั้น จะท าให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยสับสนว่าควรจะบันทึก
หัวข้ออะไรบ้าง และอาจท าให้เสียเวลาบันทึกในสิ่งที่ไม่ส าคัญ และไม่มีความหมายและประโยชน์ ซึ่ง
การก าหนดรูปแบบการสังเกต ท าได้ด้วยการร่วมกันจัดท าเครื่องมือการวิจัย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้
เครื่องมือการวิจัยจ านวน 4 ฉบับมาใช้ในการสังเกต ดังนี้คือ 1) แบบบันทึกการประชุม 2) แบบ
สัมภาษณ์ 3) แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ และ4) แบบประเมินโครงการ ดังนั้นเครื่องมือ
การวิจัยควรจะต้องแล้วเสร็จอย่างน้อยก่อนขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ ดังภาพที่ 4.29 
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ภาพที่ 4.29  กิจกรรมสะท้อนผลในขั้นตอนการสังเกต 

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าเอาหลักเทคนิคหลังการปฏิบัติ (After Action Review: AAR) มาใช้โดยให้
ผู้วิจัยทุกคนมีส่วนร่วมและอาศัยค าถามดังนี้ 1) คาดหวังอะไรจากงานนี้  2) สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง
คืออะไร เพราะอะไร 3) สิ่งที่ยังไม่บรรลุความคาดหวังคืออะไร และ 4) ถ้ามีงานแบบนี้อีกเราจะ
ปรับปรุงได้บ้างอย่างไร 

1. สิ่งที่คาดหวังจากการด าเนินการในขั้นตอนสังเกตผลการปฏิบัติ ในขั้นตอนสังเกตผล
การปฏิบัตินี้ ผู้ร่วมวิจัยคาดหวังว่าจะสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันวางแผนไว้ รวม       
2 กิจกรรม คือ 1) ก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน และ 2) การน าแผนลงสู่การปฏิบัติให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ได้ทุกกิจกรรม 

2. สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง สิ่งที่บรรลุความคาดหวังในกิจกรรมที่ 1 การก าหนดแนว
ปฏิบัติร่วมกันนั้น ถือว่าบรรลุความคาดหวังเพราะงานทุกอย่างที่ได้ร่วมกันจัดกระท าบรรลุความ
คาดหวังทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการทบทวน จัดทีมงาน จัดทีมโครงการ การแต่งตั้งติดตามและ
ประเมินผล และจัดท าเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัย ส่วนกิจกรรมที่ 2 คือ การน าแผนลงสู่ การปฏิบัติ 
พบว่าการน าโครงการทั้ง 3 ลงสู่การปฏิบัติประสบผลส าเร็จตามความคาดหวังทุกประการ โดยมีสิ่ง
ยืนยันถึงสภาพความส าเร็จคือผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ที่ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันจัดท าข้ึน 

3. สิ่งท่ีไม่บรรลุความคาดหวัง พบว่าในการด าเนินงานทุกกิจกรรม ได้บรรลุความคาดหวัง
แม้ว่าในบางครั้งอาจมีอุปสรรคเกิดขึ้นในระหว่างการท างานบ้าง เช่น บางครั้งอาจมีการเลื่อน
ระยะเวลาการท ากิจกรรมออก เนื่องจากมีงานกิจกรรมการเรียนการสอนอ่ืน ๆ หลากหลายส าหรับ
ผู้เรียนที่ตรงกัน แต่ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยการร่วมมือปรึกษาหารือ
และหาทางออกร่วมกันตลอดมา หรือแม้แต่ปัญหาในการระดมความคิดเห็นต่าง  ๆ ก็เกิดขึ้นบ่อย ๆ
เพราะผู้ร่วมวิจัยมีความรู้พ้ืนฐานและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน แต่ผู้ร่วมวิจัยก็มีวิธีการกระตุ้นให้ทุก
คนได้มีโอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยไม่มีอคติต่อกัน 



129 

4. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางาน ในการด าเนินงานทุกกิจกรรมล้วนมีปัญหาและ
อุปสรรคเกิดขึ้นบ้าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องมีเวลาน้อยบางกิจกรรม เป็นต้น แต่ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ร่วม
วิจัยต่างร่วมกันหาทางออกและช่วยกันด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ส าเร็จ เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะผู้ร่วม
วิจัยต่างมีความพร้อมหัวใจเดียวกัน มีความร่วมมือร่วมใจกัน และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานของตน 
ได้ประสบผลส าเร็จ ดังนั้น ทุกคนจะต้องรักษาสิ่งที่ดีงามนี้เอาไว้ต่อไป 

ข้อสังเกตที่ได้จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการสังเกตผล 
ในขั้นตอนสังเกตนี้มีข้อสังเกตว่าในกิจกรรมการประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับ

ผู้เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เป็นการประเมินโดยผู้วิจัยและทีมประเมินด้วยการใช้เครื่องมือ
การวิจัยฉบับที่ 3 แบบการประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยี   
คุวานันท์ เพ่ือเปรียบเทียบแสดงผลการด าเนินงานทั้งก่อนและหลังการน าโครงการซึ่งเป็นแผนการ
ปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งผลการประเมินนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันก าหนดสภาพที่
คาดหวังจากการด าเนินงานเอาไว้ทุกประการ จึงแสดงให้เห็นว่า การน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ
ในวงจรที่ 1 ประสบผลส าเร็จ ดังภาพที่ 4.30 

ประชุมก่อนการสังเกต 
ผู้วิจัยสนับสนุน อ านวยความสะดวก ร่วมกันแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 

 
สังเกตผล 

บันทึกการปฏิบัติ วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

บันทึกการสังเกต 
การเปลี่ยนแปลง คาดหวังและไม่คาดหวัง 

 
สรุปผลการสังเกต 

ข้อดี ข้อย่อย ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม แก้ไขการวัดในครั้งต่อไป 
 

ภาพที่ 4.30  แสดงสรุปขั้นตอนการสังเกตผล 
 

วงจรที่ 1 ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (Reflecting) 
ในขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล ประกอบด้วย 3 กิจกรรมคือ 1) การสังเคราะห์ความรู้       

2) การน าเสนอรายงาน 3) การประเมินและสรุปผล โดยด าเนินการทั้ง 3 กิจกรรม ในวันที่ 11 ตุลาคม 
2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ โดยผู้วิจัยได้ยึดถือหลักการที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
“หลักการเสวนารับฟังความคิด ข้อคิดเห็น แนวทางปฏิบัติจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์ และประเมินตนเอง ตลอดจนการเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ” โดยผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัยได้สะท้อนผลการด าเนินงานที่ร่วมกันด าเนินการกิจกรรมผ่านมาทั้งหมด เพ่ือให้ทราบถึง
สิ่งที่ท าส าเร็จ ท าไม่ส าเร็จ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข และการเรียนรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น ดังภาพที ่4.31 
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ภาพที่ 4.31  กิจกรรมในขั้นตอนการสะท้อนผล 

 
ทั้งนี้ในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น สามารถน ามาบรรยายเพ่ือแสดงให้เห็นถึงล าดับ

เหตุการณ์และรายละเอียดที่เกิดได้ดังนี้ 
1) ขั้นตอนสังเคราะห์ความรู้ ในขั้นตอนนี้มุ่งหวังให้แต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ 

ร่วมกันสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมด ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นและข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงตามโครงการที่ทีมผู้วิจัยมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบร่วมกัน และเตรียมน าเสนอที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือรับทราบต่อไป 

2) ขั้นตอนการน าเสนอรายงาน ในขั้นนี้มุ่งหวังให้แต่ละกลุ่มเสนอรายงานที่แต่ละกลุ่มได้
สรุปในขั้นสังเคราะห์ความรู้ให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองว่า สิ่งที่ท าส าเร็จ หรือสิ่งที่ท าไม่ส าเร็จ สิ่ง
ที่ควรปรับปรุงแก้ไข และการเรียนรู้ที่เกิดข้ึน โดยผู้รายงานเรียงล าดับเริ่มจาก ทีม 1 รายงานโครงการ
ที่ 1 โครงการศูนย์ฝึกวิชาชีพร้านถ่ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี 3 กิจกรรม ประกอบด้วย             
1) การอบรมให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน 2) การเตรียมห้องศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร และ             
3) การเปิดบริการ ทีม 2 รายงานโครงการที่ 2 โครงการศูนย์บริการยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ มี 3 
กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การปรับภูมิทัศน์ศูนย์บริการยานยนต์ 2) การเตรียมความพร้อม
ศูนย์บริการยานยนต์ และ 3) การทดสอบบริการยานยนต์ และทีม 3 รายงานโครงการที่ 3 โครงการ 
เดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า มี 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การศึกษาดูงานและ
สร้างโรงเรือนเห็ด 2) การปลูกเห็ด และ 3) การจ าหน่ายเห็ด สามารถสรุปผลวิเคราะห์การด าเนินงาน
และแผนปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติ ตามตารางท่ี 4.21 
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ตารางที่ 4.21  ตารางสรุปผลวิเคราะห์การด าเนินงานแผนปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติวงจรที่ 1 
 

โครงการ กิจกรรม ผลการปฏิบัติ/ส าเร็จ 
1. โครงการ
ศูนย์ฝึกอาชีพ
ร้านถ่าย
เอกสาร สาขา
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

1) การอบรม
ให้ความรู้
ก่อนการ
ปฏิบัติงาน  

มีการอบรมผู้เรียนหลายด้านคือ การใช้เครื่องใช้ส านักงานแต่ละ
ประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และส าเนา เครื่องเคลือบ
บัตร เครื่องเย็บกระดาษ วัสดุอ่ืน การท าบัญชีรายรับ รายจ่าย 
อบรมด้านการบริการ เรื่องการยิ้ม ไหว้ ทักทาย มารยาทต่าง ๆ 
ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม การรับผิดชอบ 
ผู้เรียนได้รู้ถึงการท างานของเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ มากขึ้น มี
ความมั่นใจ มีทักษะในการปฏิบัติ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

2) การเตรียม
ห้องศูนย์ฝึก
อาชีพร้าน
ถ่ายเอกสาร 

ใช้ห้องเซิร์ฟเวอร์ชั้น 2 ออกแบบร้าน เดินสายอินเทอร์เน็ต ติดตั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 จุด และมีการแชร์เครื่องพิมพ์ให้สามารถสั่ง
พิมพ์งานได้ทุกเครื่อง ตั้งเคาน์เตอร์เก็บเงินพร้อมจุดจ าหน่าย
สินค้าอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ เช่น เครื่องเขียน กระดาษ อุปกรณ์
การเข้าเล่มรายงานต่าง ๆ และมีกิจกรรมย่อยให้ผู้เรียนซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ตัวใดมี
ปัญหาและให้ผู้เรียนท าการซ่อมบ ารุง ประยุกต์เนื้อหาที่เรียนมา
ใช้ในการซ่อมบ ารุง ผู้ เรียนได้พัฒนาสมองในด้านต่าง ๆ การ
ท างานเป็นทีมมีความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการเรียนรู้ที่ไม่ได้อยู่
ในห้องเรียนได้ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัย 

3) การเปิด
บริการ  

เวลาท าการ จันทร์-ศุกร์ เปิดบริการ 3 ช่วง คือเวลา 07.00 -
08.30 เวลา 11.45-13.00 และ เวลา 15.00-16.30 การเปิดท า
การในวันแรกลูกค้าที่เป็นผู้เรียนมาใช้บริการจ านวนมากเกินความ
คาดหมาย ทั้งการถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน เข้าเล่ม เคลือบบัตร 
และซื้อสินค้าด้วย และผู้เรียนสรุปรายรับ-รายจ่าย กระทบกับเงิน
สดแล้วน าเงินฝากครูหัวหน้าทีม 1 ศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร
ท าให้ผู้เรียนในวิทยาลัยสะดวกต่อการท ารายงานกลุ่มไม่ต้อง
ออกไปซื้อของข้างนอก ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ดี ๆ ได้สัมผัสถึง
บรรยากาศของการขายของ ได้รู้จักเพ่ือนในวิทยาลัยมากขึ้น เกิด
ทักษะการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การน าเทคโนโลยีมาใช้
และได้เรียนรู้ทักษะชีวิต 

 

  



132 

ตารางที่ 4.21  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม ผลการปฏิบัติ/ส าเร็จ 
2. โครงการ
ศูนย์บริการ
ยานยนต์ 
สาขาช่างยนต์ 

1) การปรับ
ภูมิทัศน์
ศูนย์บริการ
ยานยนต์ 

ตรวจสอบสภาพสถานที่เพ่ือท าศูนย์บริการยานยนต์ จัดท าแผนผัง
แบ่งส่วน พ้ืนที่ รับรถ พ้ืนที่ส่ งมอบรถ พ้ืนที่ซ่อมบ ารุง ห้อง
เครื่องมือ ห้องอะไหล่ และท าความสะอาด ทาสีภายนอก ทาสี
ภายใน ทาสีพ้ืน เพ่ือให้มีความกลมกลืนสวยงาม เป็นระเบียบ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงร่วมกับครูเกิดทักษะการคิด 
การแก้ปัญหา การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี และเรียนรู้ทักษะชีวิต 

2) การเตรียม
ความพร้อม
ศูนย์บริการ
ยานยนต์ 

ซื้ออะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ ที่จ าเป็นส าคัญ ๆ ครูและผู้เรียนร่วมกัน
จัดท าสต็อกคุมสินค้าและจัดเก็บไว้ในห้องสต็อกพร้อมเบิกใช้ 
ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์และการดูแลรักษาพร้อมใช้งาน 
ผู้เรียนได้รับการอบรมวิธีการใช้เครื่องมือแต่ละชนิดเบื้องต้นและ
ขั้นตอนการบริการรวมถึงการแต่งกายและมารยาทในการบริการ 
ได้ท าการประชาสัมพันธ์การทดสอบการบริการในเฟสบุ๊คให้กับครู
และบุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัย ผู้เรียนได้พัฒนา
ทักษะการท างานจริง การจัดซื้ออะไหล่และวัสดุ อุปกรณ์ 
วิธีการใช้เครื่องมือ และได้รับความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ก่อนการเปิดทดสอบบริการยานยนต์  

3) การ
ทดสอบ
บริการ
ศูนย์บริการ
ยานยนต์ 

ผู้เรียนได้ลงมือทดสอบบริการยานยนต์โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกและคอยชี้แนะ มีรถเข้ารับบริการจ านวน 3 คัน เป็นรถครู 
2 คัน และรถลูกค้าภายนอก 1 คัน โดยทั้ง 3 คัน บริการเปลี่ยน
ถ่ายน้ ามันเครื่องและไส้กรอง คิดค่าอะไหล่คันละ 790 บาท ฟรี
ค่าแรง 

3.โครงการ 
เดินตามรอย
พ่อ สานต่อที่
พ่อท า ปลูก
เห็ดนางฟ้า 

1) การศึกษา
ดูงานและ
สร้างโรงเรือน
เห็ด 

ครูและผู้ เรียนเดินทางไปศึกษาดูงานที่ฟาร์มเห็ดบ้านโนนชัย
สัมภาษณ์ผู้จ าหน่ายถึงขั้นตอนการผลิตก้อนเชื้อเห็ด วิธีการปลูก
เห็ดนางฟ้า การดูแลรักษา ปัญหาอุปสรรค ซื้อก้อนเห็ดจ านวน 
2,000 ก้อน และ ท าโรงเรือนเห็ดที่วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 1 
โรงเรือน และที่บ้านผู้เรียน โดยคุณลุงและคุณตาของผู้เรียนเป็น
ผู้ท าโรงเรือนเห็ด 
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ตารางที่ 4.21  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม ผลการปฏิบัติ/ส าเร็จ 
 2) การปลูก

เห็ด 
- ปลูกเห็ดที่วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์  สมาชิกที่ เข้าร่วม
โครงการน าก้อนเห็ด 1,200 ก้อน ทยอยเข้าโรงเรือนเห็ดเรียงเป็น
ชั้น ๆ แล้วเปิดเชื้อเห็ดออก เริ่มรดน้ าก้อนเห็ด เช้าและเย็น วันที่
อากาศร้อนมากจะรดน้ าเวลากลางวันด้วย รอเวลาเห็ดออกดอก
แล้วเริ่มเก็บเห็ดจ าหน่าย 
- ปลูกเห็ดที่บ้านผู้เรียนคือ บ้านนางสาววรรณวิไล จ านวน 280 
ก้อน โดยคุณตาสร้างโรงเรือนเห็ด บ้านนางสาวแสงเทียน/
นางสาวหัทยา จ านวน 255 ก้อน โดยใช้โรงเก็บของดัดแปลงท า
เป็นโรงเรือนเห็ด และบ้านนางสาวจารุวรรณ/นางสาวพรทิพย์ 
จ านวน 265 ก้อน โดยคุณลุงท าโรงเรือนเห็ดไม้ไผ่ ผู้เรียนทุกคน
ได้ดูแลการปลูกเห็ดจนกระทั่งเห็ดออกดอกพร้อมเก็บจ าหน่าย 

3) การ
จ าหน่ายเห็ด 

- เห็ดที่ปลูกที่วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ จ าหน่ายให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้จ าหน่ายอาหารที่วิทยาลัยและจ าหน่าย
กับลูกค้าภายนอก จ าหน่ายหมดทุกวัน ไม่เพียงพอกับจ านวนการ
สั่งซื้อ 
- เห็ดที่ปลูกที่บ้านผู้เรียน โดยตั้งโต๊ะจ าหน่ายหน้าบ้าน น าไป
จ าหน่ายที่ตลาด และปั่นจักรยานขายรอบหมู่บ้าน เห็ดจ าหน่าย
หมดทุกวันและไม่พอจ าหน่าย 

หมายเหตุ เกณฑ์คาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้คือระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 
 
 จากตารางที่ 4.21 พบว่า ผลการด าเนินการปฏิบัติกิจกรรม โครงการที่ 1 ศูนย์ฝึกอาชีพ
ร้านถ่ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี 3 กิจกรรม ประสบความส าเร็จทั้ง 3 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมที ่1 กาอบรมให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมศูนย์ฝึกอาชีพ
ร้านถ่ายเอกสาร และ กิจกรรมที่ 3 การเปิดบริการ โครงการที่ 2 ศูนย์บริการยานยนต์ สาขาวิชาช่าง
ยนต์ ประสบความส าเร็จทั้ง 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การปรับภูมิทัศน์ศูนย์บริการยานยนต์  
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมศูนย์บริการยานยนต์ และกิจกรรมที่ 3 การทดสอบบริการ     
ยานยนต์ และ โครงการที่ 3 เดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า มี 3 กิจกรรม ประสบ
ความส าเร็จทั้ง 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงานและสร้างโรงเรือนเห็ด กิจกรรมที่ 2 การ
ปลูกเห็ด และกิจกรรมที่ 3 การจ าหน่ายเห็ด 

3) ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลและสรุปผล 
 สรุปผลจากการสะท้อนผลการด าเนินงานตามโครงการทั้ง 3 โครงการ เป็นดังนี้คือ การ
ด าเนินตามกิจกรรมของโครงการทั้ง 3 โครงการ มีกิจกรรมรวม 9 กิจกรรม ด าเนินการส าเร็จตาม



134 

วัตถุประสงค์จ านวน 9 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การอบรมให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน 2) การ
เตรียมห้องศูนย์ฝึกวิชาชีพร้านถ่ายเอกสาร 3) การเปิดบริการ 4) การปรับภูมิทัศน์ศูนย์บริการ      
ยานยนต์ 5) การเตรียมความพร้อมศูนย์บริการยานยนต์ 6) การทดสอบบริการยานยนต์ 7) การศึกษา
ดูงานและสร้างโรงเรือนเห็ด 8) การปลูกเห็ด และ 9) การจ าหน่ายเห็ด 
 
 วงจรที่ 2 ข้ันตอนที่ 6 การวางแผนใหม่ (Re-Planning) 
 โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันด าเนินการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์  ในขั้นตอนการวางแผนใหม่ ผู้วิจัยได้ยึดถือหลักการที่ส าคัญคือ 
“หลักการทักษะที่หลากหลายในบริบทเฉพาะและหลักการตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และ
การเป็นผู้มีส่วนได้เสีย” โดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
ผู้เรียน ดังภาพที ่4.32 

 

ภาพที ่4.32  การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือจัดกิจกรรมข้ันตอนการวางแผนใหม่ 
 
 หลังสิ้นสุดการด าเนินงานในขั้นตอนการวางแผนใหม่ได้น าเสนอตามล าดับดังนี้ ผลในภาพ 
รวมจากการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติจริงในวงจรที่ 1 ดังนี้ การน าแผนปฏิบัติการลงสู่การ
ปฏิบัติจริงในภาพรวมถือว่าบรรลุความคาดหวังโดยมีการสรุปได้ว่าการน าโครงการทั้ง 3 โครงการ 
ไปสู่การปฏิบัติแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดรวม 9 กิจกรรม ดังตารางที่ 4.22 

ตารางที่ 4.22  ผลในภาพรวมจากการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติจริงในวงจรที่ 1 
 
โครงการ ชื่อโครงการ ผลการปฏิบัติ กิจกรรมที่ไม่ส าเร็จ 

1 ศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

บรรลุความคาดหวัง 
ทั้ง 3 กิจกรรม 

ไม่มี 

2 ศูนย์บริการยานยนต์ สาขาช่างยนต์ บรรลุความคาดหวัง 
ทั้ง 3 กิจกรรม 

ไม่มี 

3 เดินตามรอยพ่อ สานต่อท่ีพ่อท า 
ปลูกเห็ดนางฟ้า 

บรรลุความคาดหวัง 
ทั้ง 3 กิจกรรม 

ไม่มี 
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 จากนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงได้สรุปร่วมกันว่า “ถ้ากิจกรรมที่พวกเราท าแล้วบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ทั้ง 9 กิจกรรม พวกเราก็ยังต้องให้มีการด าเนินกิจกรรมในเรื่องต่าง ๆ ต่อไป เพ่ือให้เกิดการ
ต่อเนื่อง และควรท ากิจกรรมใหม่อ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพราะหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมเน้นการพัฒนาในเรื่องนั้น ๆ โครงการนั้น ๆ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นแบบเกลียวสว่านไม่มีจุด 
สิ้นสุด (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2558)” ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงได้ร่วมกันน าประสบการณ์จากการลงมือ
ปฏิบัติจริงในวงจรที่ 1 มาวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานที่ผ่านมาในวงจรที่ 1 และสภาพที่ควรจะ
พัฒนาต่อยอดในการท ากิจกรรมใหม่อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเน้นการพัฒนาในเรื่องนั้น ๆ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีที่สิ้นสุด รวมถึงก าหนด “สภาพที่คาดหวัง” ทางเลือกที่หลากหลาย และทางเลือกที่เลือกในการ
พัฒนากิจกรรมเพ่ิมเติม ในวงจรที่ 2 ระบุเป็นรายกิจกรรมได้ดังภาพที่ 4.23 

ตารางที่ 4.23  วิเคราะห์สภาพการด าเนินงานในวงจรที่ 1 เพ่ือท ากิจกรรมเพ่ิมเติมในวงจรที่ 2 
 

กิจกรรม การพัฒนาต่อยอด สภาพที่คาดหวัง 
ทางเลือกที่หลากหลาย 
และ ทางเลือกที่เลือก 

1. การอบรมให้
ความรู้ก่อนการ
ปฏิบัติงาน  

- การแก้ไขไฟล์รูปภาพ 
- การแปลงไฟล์ข้อมูลและ
การบันทึกลงแผ่นซีดีต่าง ๆ 
- การเข้าสันเล่มรายงาน
ไม่ให้กระดาษยับ 
- การรับ-ส่งอีเมล์ การดาวน์
โหลดข้อมูล การอัพไฟล์ 
ข้อมูล 
- การถนอมเครื่องมือ
อุปกรณ์ส านักงาน 
- การช่วยเหลือลูกค้าใน 
ทุก ๆ ด้าน 

- ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะในการ
ท างานมีคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของ
ลูกค้า 

ทางเลือกที่หลากหลาย   
-การอบรมการ
ปฏิบัติงานเพิ่มเติม 
ทางเลือกที่เลือก 
- จัดกิจกรรมเพิ่มเติม 
“การอบรมการ
ปฏิบัติงานเพิ่มเติม” 

2. การเตรียม
ห้องศูนย์ฝึก
อาชีพร้านถ่าย
เอกสาร 

- พัฒนาการบ ารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ส านักงานให้เกิดเป็น
วินัยในการท างาน 

- ผู้เรียนเกิดทักษะใน
การท างานมีคุณภาพ 

- ด าเนินการต่อเนื่อง 

3. การเปิด
บริการ 

- ด าเนินการต่อเนื่อง - การบริหารจัดการ
ต่อยอดในภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560  

- ด าเนินการต่อเนื่องการ
บริหารจัดการต่อยอดใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการ 
ศึกษา 2560 

4. การปรับภูมิ
ทัศน์ศูนย์บริการ 
ยานยนต์ 

- ด าเนินการต่อเนื่อง - ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

- ด าเนินการต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 4.23  (ต่อ) 
 

กิจกรรม การพัฒนาต่อยอด สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกที่หลากหลาย และ 
ทางเลือกที่เลือก 

5.การเตรียม
ความพร้อม
ศูนย์บริการยาน
ยนต์ 

- การท าห้องรับรอง
ลูกค้า 

- ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจในการบริการ 

ทางเลือกที่หลากหลาย  -
จัดท ามุมรับรองลูกค้า 
ทางเลือกที่เลือก 
- จัดท ามุมรับรองลูกค้า 

6. การทดสอบ
บริการยานยนต์ 

- ด าเนินการต่อเนื่อง - ด าเนินการต่อเนื่อง -ด าเนินการต่อเนื่อง 

7. การศึกษาดู
งานและสร้าง
โรงเรือนเห็ด 

- การแปรรูปเห็ดและ
อบรมวิธีการปลูกเห็ด
ส่งต่อรุ่นน้อง 

- พัฒนาต่อยอด ทางเลือกท่ีหลากหลาย   -
แปรรูปเห็ดและอบรมวิธี 
การปลูกเห็ดส่งต่อรุ่นน้อง 
ทางเลือกที่เลือก 
- แปรรูปเห็ดและอบรมการ
ปลูกเห็ดส่งต่อรุ่นน้อง 

8. การปลูกเห็ด - ด าเนินการต่อเนื่อง - ด าเนินการต่อเนื่อง - ด าเนินการต่อเนื่อง 
9. การจ าหน่าย
เห็ด 

- ด าเนินการต่อเนื่อง - ด าเนินการต่อเนื่อง - ด าเนินการต่อเนื่อง 

 
ซึ่งเมื่อได้ทางเลือกเพ่ือท ากิจกรรมใหม่เพ่ิมเติมแล้ว จึงได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการขึ้นมา

ใหม่ 1 ชุด โดยรวบรวมเอาโครงการ/กิจกรรมชุดเดิมพิจารณาว่าเราควรพัฒนาต่อยอดหรือเสริมเติม
แต่งอย่างไรในการออกแบบร่วมกัน ซึ่งได้ข้อ สรุปในการจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ ดังภาพที่ 4.33 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ภาพที่ 4.33  ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ 

การด าเนินกิจกรรมวงจรที่ 1 

การพัฒนาต่อยอด 

สภาพที่คาดหวัง 

แผนปฏิบัติการใหม่ 

ทางเลือกท่ีเลือกเพ่ือการ
พัฒนาต่อยอด 

ทางเลือกท่ีหลากหลายเพ่ือ
การพัฒนาต่อยอด 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม ศูนย์ฝึกวิชาชีพร้านถ่ายเอกสาร 
กิจกรรมที่ 2 การท าห้องรับรองลกูค้า ศูนย์บริการยานยนต ์
กิจกรรมที่ 3 การแปรรูปเห็ดและอบรมวิธีการปลูกเห็ดส่งต่อรุ่นน้อง 
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ผลจากการจัดกิจกรรมในขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่ (Re-Planning) นี้ เป็นขั้นตอนที่ท า
ให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกิดกระบวนการทักษะแนวคิดใหม่ในกระบวนการที่ได้ด าเนินการมาแล้วเบื้อง 
ต้น จึงท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันขึ้นเกี่ยวกับประสบการณ์ ทักษะ ความคิดเห็นที่หลากหลาย
ตลอดจนร่วมกันเสวนาพูดคุยเพ่ือให้ประเด็นดังกล่าวสะท้อนผลออกมาในแง่กระบวนการต่าง ๆ ใน
การท ากิจกรรมใหม่อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเน้นการพัฒนาต่อยอดในโครงการนั้น ๆ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อ
จากวงจรที่ 1 เพ่ือน ามาเป็นแนวทางก าหนดต้นแบบ “สภาพที่คาดหวังจากการพัฒนาต่อยอด” “การ
ประเมินและการเลือกทางเลือก” จนกระท่ังได้มาซึ่งแผนปฏิบัติการใหม่ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

ทั้งนี้แผนปฏิบัติการชุดใหม่ดังกล่าวเป็นการน าทั้ง 3 โครงการที่มีอยู่เดิมมาปฏิบัติใหม่
เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยโครงการ/กิจกรรมที่ส าเร็จและบรรลุเป้าหมายทั้ง 
3 โครงการก็ให้ด าเนินการต่อไป และท ากิจกรรมใหม่อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ทั้ง 3 โครงการ ซึ่งมี 3 กิจกรรม 
คือ 1) การอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติม ศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร 2) การท าห้องรับรองลูกค้า 
ศูนย์บริการยานยนต์ และ 3) การแปรรูปเห็ดและอบรมวิธีการปลูกเห็ดส่งต่อรุ่นน้อง โดยน าข้อมูลมา
จากเครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 4 แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ และผลรายงานกิจกรรม ที่
ทีมประเมินเป็นผู้ประเมินและผ่านความเห็นชอบจากผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยแล้ว 

ดังนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงน าทางเลือกที่เลือกมาก าหนดแบบแผนเป็นกิจกรรมเพ่ิมเติมใน
การด าเนินโครงการที่ 1 โครงการที่ 2 และโครงการที่ 3 มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.24 

 
ตารางที่ 4.24  การก าหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมในโครงการที่ 1 โครงการที่ 2 และโครงการที่ 3 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
1 การอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติม ศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร  - 
2 การท าห้องรับรองลูกค้า ศูนย์บริการยานยนต์ 4,513 
3 การแปรรูปเห็ดและอบรมวิธีการปลูกเห็ดส่งต่อรุ่นน้อง 6,276 

รวมเงิน (หน่วย: บาท) 10,789 
 
จากตารางที่ 4.24 ผลจากการสังเกตการจัดกิจกรรมในขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่พบว่า

การจัดกิจกรรมบรรลุผลตามที่คาดหวังทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ร่วมวิจัยทุกคนต่างมีประสบการณ์ในการ
วิเคราะห์สภาพของงานที่ต้องการพัฒนาหรือต้องการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีประสบการณ์ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการมาแล้วในเบื้องต้นในวงจรที่ 1 

ผลจากการจัดกิจกรรมในขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่นี้ ท าให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันเกิดขึ้นเกี่ยวกับประสบการณ์ในการน าเสนอผลการด าเนินการในวงจรที่ 1 เพ่ือการน า 
มาเป็นแนวทางก าหนดเป็นต้นแบบ “สภาพที่คาดหวังจากการการพัฒนาต่อยอด” “การประเมินทาง 
เลือก” จนกระท่ังได้มาซึ่งแผนปฏิบัติการใหม่ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น 
 ข้อสังเกตที่ได้จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการวางแผนใหม่ ผลจากการลงมือปฏิบัติ
ในขั้นตอนการวางแผนใหม่พบว่าสาเหตุที่ท าให้การด าเนินงานในขั้นตอนนี้ประสบผลส าเร็จได้อย่ าง
รวด เร็วนั้น เป็นเพราะว่าผู้ร่วมวิจัยต่างมีความรู้และประสบการณ์ในการท างานวงจรแรกมาแล้ว 
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รวมทั้งเกิดความคุ้นเคยระหว่างผู้ร่วมวิจัยด้วยกันจึงท าให้ทุกคนต่างกล้าที่พูดแสดงความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในการท างานอย่างกระตือรือร้นเข้มแข็งมากข้ึน 
 
 วงจรที่ 2 ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ (Re-Acting) 
 ในขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 -28 กุมภาพันธ์ 
2561 โดยผู้วิจัยยังเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกให้ผู้ร่วมวิจัย ได้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดขึ้นใหม่นั้น ในขั้นตอนนี้มีการ
ด าเนินการ 3 กิจกรรม คือ 1) การก าหนดแนวปฏิบัติ 2) การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ และ 3) การ
ประเมินและสรุปผล ทั้งนี้ในการด าเนินการกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นสามารถน ามาบรรยายเพ่ือแสดงให้
เห็นถึงล าดับเหตุการณ์และรายละเอียดที่เกิดได้ดังนี้ 

1. การก าหนดแนวปฏิบัติ ได้ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30-
11.30 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ในขั้นตอนนี้มุ่งหวังให้มีการระบุวิธีการด าเนิน การ
ปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม ตามขั้นที่ 6 เพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุจุดมุ่งหมายของขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ
ใหม่ โดยวิธีการระดมสมอง เสวนา แสดงความคิดเห็น ส่งเสริมก าลังใจให้กันและกัน เพ่ือก าหนด 
วิธีการปฏิบัติร่วมกันดังนี้ (1) จัดประชุมสร้างพลังแรงจูงใจเพ่ือปรึกษาหารือในการเตรียมการจัดการ
เรียนรู้ในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ร่วมวิจัย (2) สร้างข้อตกลงร่วมกัน แนวทางปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
และ (3) น าแผนปฏิบัติการให้เห็นผลที่เกิดข้ึนใหม่ที่ชัดเจนตรงกัน ดังภาพที ่4.34 

 

 

ภาพที่ 4.34  การประชุมระดมสมอง 

กิจกรรมนี้โดยเริ่มต้นผู้วิจัยได้เชิญคณะครูผู้ร่วมวิจัยตลอดทั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ร่วมกันประชุมเพ่ือที่จะกระตุ้นคณะผู้ร่วมวิจัย โดยเชิญทุกท่านร่วมฟังความคิดเห็นของทุกคน โดย
ผู้วิจัยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเชิญเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จากนั้นผู้วิ จัยได้สร้างแรงจูงใจ
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ในลักษณะการขอความร่วมมือซึ่งกันและกัน ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เกิดแรงศรัทธาขับเคลื่อน
กิจกรรมนั้น ๆ ร่วมกันต่อไป 

2. การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ ขั้นตอนนี้มุ่งหวังให้ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมเดิมที่
วางแผนร่วมกันไว้ โดยผลการจัดท าแผนปฏิบัติการคือ 1) การอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติม ศูนย์ฝึกอาชีพ
ร้านถ่ายเอกสาร 2) การท าห้องรับรองลูกค้า ศูนย์บริการยานยนต์ และ 3) การแปรรูปเห็ดและอบรม
วิธีการปลูกเห็ดส่งต่อรุ่นน้อง ซึ่งแต่ละกิจกรรมดังกล่าวสามารถน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการ
ปฏิบัติการด าเนินการได้ดังนี้ 

2.1 การจัดทีมงานโครงการ/กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทีมงานโครงการเพ่ือร่วมกันน าโครงการที่ได้ร่วมกันจัดกระท าใหม่นี้ไปพิจารณา
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติซึ่งได้ข้อตกลงร่วมกันว่าในขั้นตอนการปฏิบัติใหม่คือการน าทั้ง 3 โครงการที่เคย
ได้ลงมือปฏิบัติไปแล้วในวงจรที่ 1 มาด าเนินการต่อยอดเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ให้ผู้
ร่วมวิจัยทุกคนยึดถือแนวทางการจัดทีมงานในรูปแบบเดิมดังที่เคยได้ท าไว้แล้ว และให้มีการปรับปรุง
แก้ไขและทบทวนการปฏิบัติให้ดีขึ้นกว่าเดิมจากการปฏิบัติที่ผ่านมาในครั้งนี้แล้วและให้เสร็จให้ทัน
ตามก าหนดเวลาในวงจรที่ 2 ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 

2.2 การพิจารณาแต่งตั้งทีมติดตามและประเมินผลโครงการ ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าให้ใช้
ทีมงานชุดเดิมซึ่งประกอบด้วยทีมแกนน าทั้ง 3 โครงการที่ได้ด าเนินการตั้งไว้แล้ว จากนั้นผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวางแผนในการติดตามและประเมินผล ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะมีการด าเนินการ  
2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว่างด าเนินการ และระยะท่ี 2 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการ 

2.3 เกณฑ์การพิจารณาเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยน าเอาเครื่องมือทั้ง 5 ฉบับ ที่ได้จาก
การจัดกระท าร่วมกันในขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ คือ ฉบับที่ 1 แบบบันทึกการประชุม ฉบับที่ 2 แบบ
สัมภาษณ์ ฉบับที่ 3 แบบประเมินการพัฒนาการทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ ฉบับที่ 4 แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ และฉบับที่ 5 แบบประเมิ น
โครงการ มาน าเสนอให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันทบทวนว่าจะมีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน หรือเพ่ิมเติม
อะไรอีก หรือไม่ก็น าไปใช้ ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่าให้น าเอาเครื่องมือการวิจัยทั้ง 5 ฉบับนี้ไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้โดยไม่ต้องมีการปรับปรุงอะไรเพ่ิมเติมอีก เพราะดีอยู่แล้ว ดังภาพที ่4.35 

 

 
 

ภาพที ่4.35  การประชุมย่อยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 
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2.4 การน าแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่ ผลจากการจัดกิจกรรมน าแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่
เพ่ือเป็นการก าหนดภาระแนวทางปฏิบัติกิจกรรมใหม่ร่วมกันท าให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้เกิดสิ่งที่
เรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบของการเรียนรู้ เกิดการอยากรู้อยากเห็น อยากทราบสิ่งที่ตนได้ร่วมกัน
สร้างพัฒนากิจกรรมร่วมกัน ในการน าแผนการปฏิบัติลงสู่การปฏิบัติในขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ 
โดยการน าเอาข้อมูลเดิม ได้มีการน าแผนการปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติใหม่ในวงจรที่ 2 ของภาคเรียน
ที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560-28 กุมภาพันธ์ 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการใหม่ในการพัฒนาต่อยอดทั้ง 3 โครงการ นั้น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยทั้ง 3 ทีม มีการ
ด าเนินกิจกรรมซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร การ
ปฏิบัติงานในวงจรที่ 2 นั้น มีการอบรมเพ่ิมเติมหลายหัวข้อที่พบปัญหาจากการด าเนินงานในวงจรที่ 1 
ซึ่งมีหัวข้ออบรมดังต่อไปนี้ 

1.1 การอบรมด้านการใช้งานโปรแกรมกราฟิก ในการเปิดให้บริการในภาคเรียนที่ผ่าน
มา มีผู้ใช้บริการบางส่วนมีปัญหาในการแก้ไขรูปภาพ โดยใช้โปรแกรมในการออกแบบหรือปรับโทนสี
ของรูปภาพ การตัดต่อองค์ประกอบภาพต่าง ๆ ซึ่งโปรแกรมกราฟิกที่ใช้ได้แก่ Adobe Photoshop 
Cs6 และ Adobe Illustrator Cs6 ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการจ าเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้นของทั้ง 
2 โปรแกรม เพ่ือจะได้บริการกับผู้ที่มาใช้บริการได้ถูกต้องและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 

1.2 การอบรมให้ความรู้ด้านการแปลงไฟล์ข้อมูลและการบีบอัดไฟล์ข้อมูล ในการ
ให้บริการในส่วนงานที่เจอปัญหาไม่แพ้เรื่องของโปรแกรมกราฟิกคือเรื่องของการแปลงไฟล์ข้อมูลการ
บีบอัดไฟล์ข้อมูลจากไฟล์ที่ให้มา ให้มีไฟล์ขนาดที่เล็กลง พร้อมทั้งวิธีการบันทึกลงแผ่นซีดดีต่าง ๆ 
ผู้เข้าร่วมโครงการยังขาดความรู้ในบางคนจึงต้องมีการน าหัวข้อนี้มาเป็นส่วนในการอบรมเพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนไฟล์ตามที่ลูกค้าต้องการได้ โดยไม่ติดขัด พร้อมทั้งการ
บันทึกลงแผ่นซีดีหรือดีวีดีโดยผ่านโปรแกรม Nero  

1.3 การอบรมการใช้อีเมล์ (E-mail) และระบบเครือข่ายของทางวิทยาลัย ในการ
ด าเนินงานในโครงการหลายครั้งเจอปัญหาคือการที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถรับ -ส่ง E-mail ได้ 
ท าให้หลายครั้งพลาดการรับปริ้นงาน ในการอบรมเรื่องการใช้ E-mail ครั้งนี้จะเน้นไปในเรื่องการ รับ-
ส่ง E-mail การดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล การอัพไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งเรื่องการใช้ Google Apps 
ด้วยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถให้ค าแนะน ากับผู้ที่ใช้บริการได้ 

1.4 การเข้าเล่มรายงาน ในการเข้าเล่มรายงาน ทางศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสารมี
บริการอยู่ด้วยกัน 2 แบบคือ การเย็บด้วยแล็คซีน และ การเข้าเล่มด้วยสันรูด ซึ่งทั้ง 2 ก็จะมีข้อ
แตกต่างกันโดยจะต้องมีความระมัดระวังเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้า แบบที่ 1 คือการเย็บ
ด้วยแม็คแล้วติดด้วยแล็คซีนผ้า ซึ่งจะต้องมีความระวังและต้องใช้การวัดเพ่ือไม้ให้แล็คซีนนั้นเอียงไป
ด้านใดด้านหนึ่ง และการเย็บแม็คก็ต้องดูความหนาของรายงานว่าจะต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ถึงจะ
เหมาะสม แบบที่ 2 คือการเข้าสันรูด ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเข้าสันแบบนี้เพราะมีราคาที่ถูก และรวดเร็ว 
ง่ายต่อการใช้งานแต่ส่วนใหญ่เข้าสันไปแล้วเกิดปัญหาคือกระดาษไม่เท่ากัน ไม่เรียบร้อย ท าให้
กระดาษยับและขาด จึงต้องสอนเทคนิคในการเข้าสันรายงานทั้ง 2 แบบเพ่ือลดข้อผิดพลาดในการ
ให้บริการลูกค้า 
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1.5 อบรมเรื่องการถนอมเครื่องมือ อุปกรณ์ส านักงาน ในศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร 
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องช่วยกันรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้หลังการใช้งานและต้องตรวจสอบ
ความผิดปกติของวัสดุอุปกรณ์ เช่น เกิดเสียงดังจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด 
สัญญาณ Internet ใช้งานไม่ได้ การสั่งพิมพ์งานไม่ได้ การเติมหมึกเครื่องพิมพ์และทิศทางการใส่
กระดาษ โดยผู้ให้บริการต้องช่วยกันและสังเกตถึงปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้เบื้องต้น 

1.6 อบรมเรื่องการบริการของผู้เข้าร่วมบริการ ซึ่งจะต้องมีการยิ้ม ไหว้ ทักทาย ให้กับ
ลูกค้าแล้ว ยังต้องเพ่ิมเติมเรื่องการช่วยเหลือลูกค้าในทุก ๆ ด้าน การพูดคุยกับลูกค้าแบบเป็นมิตรและ
มีใจรักในงานบริการ การทวนสินค้า ราคาสินค้า รับเงินจากลูกค้า และทวนจ านวนเงิน และเงินทอน
กับลูกค้า พร้อมกับการกล่าวค าขอบคุณกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการรับบริการจาก
ศูนย์ฝึกอาชีพ 

ส าหรับการบริหารจัดการต่อยอดศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร ในการบริหารจัดการใน
วงจรที่ 1 ที่ผ่านมา มีเงินเข้าศูนย์ฝึกอาชีพด้วยกันทั้งหมด 9 ,153 บาท ซื้อสินค้าเข้ามาในวงจรที่ 1 
เพ่ิม 600 บาท เหลือ 8,553 บาท ซึ่งในภาคเรียนนี้ได้ด าเนินการต่อยอดโดยการน าเงินจากวงจรที่ 1 
มาต่อยอดคือ ท าการซื้อสินค้าเข้าศูนย์ฝึกอาชีพเป็นจ านวนเงิน 3,632 บาท เงินที่เหลือ 4,921 บาท 
ยังไม่ได้แบ่งปันผลให้กับผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะมีการแบ่งให้กับผู้เรียนในช่วงปิดเทอม 
โครงการในวงจรที่ 2 ซึ่งถือได้ว่าในการให้บริการไม่ได้ขอเบิกเงินงบประมาณเพ่ิมใด ๆ แต่เป็นการใช้
เงินที่เกิดจากรายได้ในวงจรที่ 1 มาบริหารจัดการ 

อนึ่ง จากการสอบถามและให้แสดงความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ อยากให้มี
การเพ่ิมเติมจุดบริการ เครื่องคอมพิวเตอร์ในจุดให้บริการมีน้อย อยากให้มีการเพ่ิมจ านวนเครื่อง
เพ่ิมเติม และเครื่องพริ้นเตอร์ ไม่เพียงพอ เพราะเมื่อมีลูกค้ามาใช้บริการมากจึงท าให้รอนาน ซึ่งทาง
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจะได้มีการปรับแก้ถึงปัญหาโดยจะขยายการให้บริการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม
กับความต้องการของลูกค้าต่อไป เพ่ือความรวดเร็วในการให้บริการ และครอบคลุมกับความต้องการ
ของลูกค้าต่อไปในอนาคต 

และในวงจรที่ 2 ได้ท าการซ่อมบ ารุงวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา เนื่องจาก
หลังจากการใช้งานก็จะมีการดูแลรักษาอุปกรณ์อยู่แล้ว และการใช้งานก็ใช้ด้วยความระมัดระวัง เช่น
การพิมพ์งานจ านวนมากต้องมีการแบ่งการพิมพ์ที่ละน้อย ๆ แผ่น เพ่ือให้เครื่องพิมพ์ มีการพักคลาย
ความร้อน และแยกการพิมพ์สี พิมพ์ขาว-ด า ออกแต่ละเครื่องเพ่ือเป็นการถนอมเครื่องไปในตัว ส่วน
เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะมีการท าความสะอาดภายนอก การอัพเดท (Update) การสแกนไวรัสต่าง ๆ 
ร่วมถึงการก าจัดไฟล์ขยะที่อยู่ในเครื่อง เพื่อให้เครื่องมีความเร็วและไม่ติดขัด ในการให้บริการ ดังภาพ
ที ่4.36 
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ภาพที ่4.36  การด าเนินการ ศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

 กิจกรรมที่ 2 การท าห้องรับรองลูกค้าและติดป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการยานยนต์ 
ด าเนินการในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560-29 กุมภาพันธ์ 2561 โดยทีม 2 ได้ประชุมร่วมกัน
วางแผนท าห้องรับรองลูกค้า จุดประสงค์เพ่ือให้ลูกค้านั่งรอระหว่างใช้บริการศูนย์บริการยานยนต์ 
ขณะที่ช่าง (ครูและผู้เรียน) ได้ท าการซ่อมบ ารุง และเป็นที่หาความรู้ขณะที่ช่างก าลังด าเนินการรถของ
ลูกค้าที่ใช้บริการ จะได้ไม่ต้องยืนรอโดยปวดขาและเมื่อย มีสื่อการเรียนรู้ระบบท างานแต่ละส่วนของ
รถยนต์ให้ลูกค้าได้ศึกษา เช่น เฟืองเกียร์ เป็นต้น ห้องรับรองลูกค้าจัดเป็นชุดโต๊ะเก้าอ้ีไม้เป็นที่นั่งพัก 
มีมุมบริการเครื่องดื่มและเครื่องเสียงฟังคลายเครียด มีโทรทัศน์ มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฟรีไวไฟ 
(Free Wifi) ให้บริการ ที่นั่งพักลูกค้าล้อมรอบด้วยสื่อการเรียนรู้ด้านช่างยนต์แสดงชิ้นส่วนรถยนต์    
แต่ละชิ้นและมีข้อความอธิบายถึงการท างานแต่ละชิ้นส่วน เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนและให้ลูกค้า
สามารถสอบถามข้อมูลจากทีม 2 ได้ด้วย นอกจากนี้ได้เพ่ิมเติมการติดป้ายประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง
ทั้งภายนอกและภายในวิทยาลัย และปรับแสงสว่างพ้ืนที่ภายในศูนย์บริการเสร็จเรียบร้อย มีรถลูกค้า
ครูภายในวิทยาลัยเข้ามาซ่อมและรถใช้งานวิทยาลัยมาใช้บริการ ดังภาพที่ 4.37 
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ภาพที่ 4.37  การด าเนินการ ศูนย์บริการยานยนต์ สาขาช่างยนต์ 
 
 กิจกรรมที่ 3 การแปรรูปเห็ดและอบรมวิธีการปลูกเห็ดส่งต่อรุ่นน้อง  ในวงรอบที่ 2 
ด าเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560-28 กุมภาพันธ์ 2561 ในโครงการดินตามรอยพ่อ 
สานต่อที่พ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า รุ่นที่ 2 มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 11 คน ด าเนินการในวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องสไมล์รูม วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ โดยรุ่นพ่ีผู้ เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 
1 เป็นวิทยากร ได้อบรมให้ความรู้วิธีการปลูกเห็ดนางฟ้าให้กับรุ่นน้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปลูกเห็ด การปฏิบัติในการเพาะเห็ด การเก็บผลผลิตซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติจริง ฝึกให้ผู้เรียนมี
ความรับผิดชอบเห็นคุณค่าของอาชีพที่สุจริตเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปรักอบอาชีพหรือเสริม
รายได้และยังเกิดความภูมิใจกับผลผลิตจากการปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการคิด ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการใช้ทักษะชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี หลังจากการเรียนรู้
ในห้องอบรมแล้วต่อจากนั้นรุ่นพ่ีได้พารุ่นน้องไปทัศนศึกษาที่โรงเรือนเห็ดวิทยาลัยเทคโนโลยี คุ
วานันท์ โดยมีครูท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกและเป็นโค้ชและครูได้พัฒนาทักษะการบูรณาการ
จัดการเรียนรู้เชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติจริงเพ่ือต่อยอดให้สมาชิกในวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมกับ
โครงการมากข้ึนและได้สร้างภาวะผู้น าให้กับผู้เรียนโดยรุ่นพี่ท่ีท าโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่รุ่นน้อง
และผู้สนใจ ดังภาพที่ 4.38 

 

 
 
ภาพที่ 4.38  รุ่นพี่จัดอบรบให้ความรู้การปลูกเห็ดส่งต่อรุ่นน้อง 
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หลังจากที่รุ่นพี่จัดอบรบให้ความรู้การปลูกเห็ดส่งต่อรุ่นน้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 1 เห็น
ควรให้รุ่นน้องด าเนินการปลูกเห็ดทันที ต่อจากนั้นได้ร่วมกันประชุมวางแผนการท ากิจกรรมต่อเนื่อง 
ซึ่งในวงจรที่ 2 ติดปัญหาฤดูหนาวเห็ดไม่ค่อยออกดอกและออกดอกน้อยลง ดังนั้นในช่วงเก็บเห็ดได้
มากควรจะน าเห็ดนางฟ้ามาแปรรูปเห็ดทอดขายตอนพักกลางวันเพ่ือเพ่ิมสร้างรายได้ และจะขยายโรง
เห็ดเพิ่มอีก 2 โรงเรือนเพ่ือเตรียมปลูกเห็ดในปีการศึกษา 2561 

 โดยกิจกรรมแปรรูปเห็ด (เห็ดทอด) ด าเนินการในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 วิธีการท า
ผู้เรียนใช้สูตรไก่ทอดและดูจากกูเกิ้ลให้น าแป้งผสมกับน้ าลงทอดแต่เมื่อลองท าดูแล้วเห็ดทอดเป็นก้อน
ติดกันเป็นแผงไม่ร่วน จึงคิดค้นสูตรกันเองโดยน าแป้ง (ไม่ต้องผสมน้ า) ผสมกับเครื่องปรุงรสดีทอด
ปรากฏว่าได้เห็ดทอดที่รสชาติดีไม่ติดกันเป็นก้อน เริ่มจากน าน้ ามันเทลงกระทะตั้งไฟร้อนพอประมาณ 
น าเห็ดนางฟ้ามาฉีกแล้วล้างน้ าพักให้แห้ง เทแป้งลงกะละมังที่เตรียมไว้แล้วผสมรสดีพอประมาณ พอ
น้ ามันร้อนก็น าเห็ดที่พักไว้มาชุบแป้งที่ผสมรสดีแล้ว น าเห็ดลงทอด เห็ดสุกน าขึ้นจากกระทะ แล้วเท
ลงที่ตะแกรงกรองน้ ามัน เทน้ าจิ้มส าเร็จรูปใส่ถ้วย จัดจานพร้อมขาย วัตถุดิบประกอบด้วยเห็ดนางฟ้า 
แป้งทอดกรอบ รสดี น้ ามัน และน้ าจิ้มไก่ อุปกรณ์ได้ยืมจากร้านอาหารของวิทยาลัยบางส่วนและ
ผู้เรียนน ามาเอง ได้แก่ กระทะ และ กะละมังต่าง ๆ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้เชิญคณะกรรมการ
วิทยาลัยมาร่วม “ชิมเห็ด” ด้วย ซึ่งคณะกรรมการวิทยาลัยต่างก็บอกว่า “อร่อย” ดังภาพที ่4.39 

 

 
 
ภาพที่ 4.39  การแปรรูปเห็ดนางฟ้า (เห็ดทอด) ขายเพ่ิมรายได้ 
 

โดยกิจกรรมแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดทอดจ าหน่ายได้ 1,500 บาท ต้นทุน 1,000 บาท ท า
ได้เพียงครั้งเดียว เนื่องจากภาคเรียนที่ 2 มีกิจกรรมค่อนข้างมาก เช่น การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
อาชีวะศึกษาครั้งที่ 32 ที่จังหวัดสกลนคร การติวสอบ V-NET กีฬาสีภายในคุวานันท์เกมส์ กิจกรรม
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สร้างขวัญและก าลังใจส่งสุขปีใหม่ไทย 2561 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 
การเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2561 การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปัจฉิมนิเทศและมอบใบ
ประกาศนียบัตร เป็นต้น ซึ่งทั้งครูและผู้เรียนต้องแบ่งเวลาในการเตรียมความพร้อมในกิจกรรมต่าง ๆ 
อีกทั้งช่วงหลัง ๆ เห็ดมีเชื้อราระบาดท าให้เห็ดออกดอกช้าและเห็ดใกล้หมดเชื้อหาวิธีแก้ไขไม่ได้ จึง
ขายเห็ดได้ไม่มาก ขายได้อย่างต่ าวันละ 20 บาท บางวันเห็ดก็ไม่ออกเลย หลังจากนั้นผู้เรียนน าเห็ด
ออกจากโรงเห็ดเพ่ือพักโรงเห็ดไว้รอเอาเห็ดกลุ่มใหม่เข้าไป โดยการพักโรงเห็ดนั้น ผู้เรียนจะเอาผ้าสี
ด าที่มุงโรงเห็ดอยู่ออกก่อนแล้วค่อยขนเห็ดออกจากโรงเห็ดไปทิ้ง แต่มีครูบางท่านมาขอก้อนเห็ดไปท า
ปุ๋ยใส่ผักสวนครัว หลังจากที่ขนย้ายเห็ดออกหมดแล้วได้ท าการโรยปูนขาวให้ทั่วบริเวณโรงเห็ดทั้งใน
และนอกโรงเห็ด แล้วก็พักให้ปูนขาวฆ่าเชื้อโรคในโรงเห็ดให้หมดแล้วรอเอาเห็ดกลุ่มใหม่เข้ามา 
ระหว่างนี้ทีม 3 และ ผู้เรียนได้ขอความร่วมมือจากผู้เรียน สาขาช่างยนต์ ช่วยสร้างโรงเรือนเห็ด
เพ่ิมเติมอีก 2 หลัง โดยทีม 3 เป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์การท าโรงเรือนเห็ดมาไว้ให้ เพ่ือให้ผู้เรียน สาขา
ช่างยนต์ทยอยท าโรงเรือนเห็ดช่วงที่เว้นว่างจากการเรียน เพ่ือเตรียมโรงเรือนเห็ดไว้ส าหรับปี
การศึกษา 2561 ส่งต่อรุ่นน้องในวงจรที่ 3 ต่อไป ดังภาพที่ 4.40 

 

 
 

ภาพที่ 4.40  การสร้างโรงเรือนเห็ดเพิ่มอีก 2 โรงเรือน 
 
 ผลจากการน าแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่นี้  ท าให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยโดยเฉพาะคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย ครู และนักเรียน เกิดการเรียนรู้ร่วมกันว่า ผู้ร่วมวิจัยแต่ละคนต่างได้น าเอา
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองและบุคคลอ่ืนมีความคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์หลากหลายความคิด 
สุดท้ายก็ลงเอยกันอย่างมีเหตุผลพร้อมด้วยพลังความมุ่งมั่น แม้การเรียนรู้อาจมีปัญหาอุปสรรคบาง
ประการที่เกิด ขึ้นในวงจรที่ 1 ซึ่งก็ได้น าช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและน าประสบการณ์
เหล่านั้นน ากลับมาสู่การด าเนินการต่อเนื่องและพัฒนาเพ่ิมเติมในการปฏิบัติในวงจรที่  2 โดยผู้วิจัยได้
สังเกตในการประชุมแต่ละครั้งที่ประชุมร่วมกันที่คณะนัดหมายกันในที่ประชุมได้เสนอข้อคิดที่
หลากหลาย ต่อเติม ผสมผสาน ไม่เหมือนในการประชุมคราวการประชุมครั้งก่อนภายในวิทยาลัย แต่
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นี้เป็นการประชุมเสนอความคิดเห็นที่ท้าทายความรู้ของแต่ละคนผสมผสานจนน าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างคล่องแคล่วเชี่ยวชาญเกิดความช านาญขึ้น และเต็มก าลังความสามารถของแต่ละบุคคลและ
โดยเฉพาะการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ตลอดถึงการเปิดโอกาสในการพูดแสดงความคิดเห็นส่วนตัวก็
จะท าให้เราทราบความรู้สึกการท างานของเพ่ือนร่วมงานที่มีความกระตือรือร้น จนถึงให้งานบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

1. การประเมินและสรุปผล ได้จัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2561 สรุปผลการด าเนินงานจาก
การด าเนินการในขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันก าหนดแนวปฏิบัติ และ
การน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ/กิจกรรม การด าเนินการ
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทุกประการ และส่งผลให้กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหม่ บรรลุวัตถุประสงค์ 
ทั้ง 3 กิจกรรม 

ข้อสังเกตที่ได้จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ แม้ว่าการด าเนินกิจกรรมใน
วงจรแรกส่งผลให้วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ บรรลุตามสภาพที่คาดหวังในการด าเนินกิจกรรมแล้วก็
ตาม แต่เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงได้ร่วมกัน
จัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ในการท ากิจกรรมใหม่อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เน้นการพัฒนาในโครงการนั้น ๆ ให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุด คือ 1) การอบรมการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม ศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร   
2) การท าห้องรับรองลูกค้า ศูนย์บริการยานยนต์ และ 3) การแปรรูปเห็ดและอบรมวิธีการปลูกเห็ดส่ง
ต่อรุ่นน้อง โดยหวังว่าโครงการต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยรักษาระดับคุณภาพของงานและส่งผลให้ค่า
คะแนนในการประเมินในระดับต่าง ๆ สูงขึ้นไปอีก 

 
วงจรที่ 2 ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม่ (Re-Observing) 
ในขั้นตอนการสังเกตผลใหม่ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันด าเนินการสังเกตผลที่เกิดขึ้น

จริงจากการปฏิบัติกิจกรรมในขั้นตอนที่  7 การปฏิบัติ ใหม่ โดยด าเนินการในระหว่างเดือน 
พฤศจิกายน 2560-กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งรูปแบบการสังเกตยังคงใช้รูปแบบเดิมเหมือนกันกับการ
สังเกตในขั้นตอนที่ 4 การสังเกต ของการวิจัยในวงรอบที่ 1 ซึ่งแบ่งการปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้
ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดรูปแบบและวิธีการสังเกต 2) การสังเกตและเสนอรายงานผล 
และ 3) การประเมินและสรุปผล โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. การก าหนดรูปแบบและวิธีการสังเกต ด าเนินการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยการ
สังเกตในขั้นตอนที่ 8 การสังเกตใหม่ ของการวิจัย ในวงรอบที่ 2 นี้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกัน
ด าเนินการสังเกตผลที่เกิดข้ึนจริงจากการปฏิบัติกิจกรรมในขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ ซึ่งรูปแบบการ
สังเกตยังคงใช้รูปแบบเดิมเหมือนกันกับการสังเกตในขั้นตอนที่ 4 การสังเกต ของการวิจัยในวงรอบที่ 
1 รวมถึงการใช้เครื่องมือเช่นเดียวกันซึ่งจากการระดมความคิดเห็นระหว่าง ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้
ข้อสรุปเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการสังเกตในขั้นตอนที่ 8 การสังเกตใหม่ ซึ่งสรุป
ได ้ดังตารางที่ 4.25 
 



147 

ตารางที่ 4.25  การก าหนดเทคนิควิธีการและเครื่องมือการวิจัยเพื่อใช้ในการสังเกตใหม่ 
 

ฉบับท่ี เครื่องมือการวิจัย วัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ ช่วงเวลาที่ใช้งาน 
1 แบบบันทึกการ

ประชุม 
ใช้ส าหรับบันทึกการประชุม ระหว่างด าเนินการ 

หลังด าเนินการ 
2 แบบสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์ทีมแกนน าเกี่ยวกับผลการ

ด าเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ 
หลังด าเนินการ 

3 แบบประเมินสภาพ
การด าเนินงาน 

ใช้ประเมินสภาพการเปลี่ยนแปลงของการ
พัฒนาการด าเนินงานและใช้เป็น Guide 
Line น าไปสู่ Action Plan 

ก่อนด าเนินการ 
หลังด าเนินการ 

4 แบบรายงานความ 
ก้าวหน้าของ
โครงการ 

ใช้ส าหรับติดตามและตรวจสอบความ 
ก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ 

ระหว่างด าเนินการ 

5 แบบประเมิน
โครงการ 

ใช้ประเมินผลการด าเนินงานโครงการตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้
เมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการ 

หลังด าเนินการ 

  
 จากตารางที่ 4.25 การก าหนดเทคนิควิธีและเครื่องมือการวิจัยเพ่ือใช้ในการสังเกตผลใหม่ 
ดังนี้ คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบันทึก การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การบันทึก
ภาคสนาม ส าหรับทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ใช้เครื่องมือดังกล่าว ใช้เครื่อง
บันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ ส าหรับทุกกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องมือการวิจัยรวมทั้งสิ้น 5 
ฉบับ โดยใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันจัดท า ดังปรากฏในตารางข้างต้น 

2. การสังเกตและน าเสนอรายงาน  ทีมสังเกต ด าเนินการสังเกตระหว่างวันที่  2 
พฤศจิกายน 2560-28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 3 ทีม เป็นผู้ด าเนินการสังเกต
การน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติใหม่ทั้ง 3 โครงการ ซึ่งในการสังเกตแต่ละโครงการแบ่งออกเป็น 
2 ระยะ คือ 1) ระหว่างการด าเนินงาน โดยใช้เครื่องมือฉบับที่ 4 แบบรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ และ 2) เมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการ โดยใช้เครื่องมือฉบับที่ 5 แบบประเมินโครงการ ผล
การประเมินโครงการแต่ละโครงการเป็นดังนี้ 

โครงการที่ 1 ศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมคือ 1) การอบรมให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน 2) การเตรียมห้อง

ศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร 3) การเปิดบริการ และเพ่ิมเติมกิจกรรมใหม่ 1 กิจกรรม ในวงจรที่ 2 
คือ 4) การอบรมการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมศูนย์ฝึกวิชาชีพร้านถ่ายเอกสาร โดยทีม 1 ได้ด าเนินกิจกรรม
ในครั้งนี้เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนในด้านทักษะอาชีพและการ
เป็นผู้ประกอบการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน สามารถน าความรู้และ
ทักษะไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการคิด ทักษะในการ
แก้ปัญหา ทักษะในการใช้ชีวิต และทักษะในการใช้เทคโนโลยี เน้นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียน
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การสอนที่หลากหลายโดยบูรณาการในการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง  ๆ ในการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

หลังจากได้จัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ ลงสู่การปฏิบัติในขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ ทีม
ผู้วิจัยได้ด าเนินโครงการ/ กิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มลงมือปฏิบัติในการด าเนินกิจกรรมที่ 1- 4 ใน
กิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมนั้น ปรากฏว่าส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการประเมินผลการด าเนินการ
ตามกิจกรรมของโครงการ จากการสังเกตพบว่า การด าเนินการในกิจกรรมนี้คณะผู้รับผิดชอบ
โครงการเป็นผู้ด าเนินการประเมิน โดยประเมินตามตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จของโครงการที่ก าหนดไว้
ในโครงการ ผลการประเมินโครงการแต่ละโครงการเป็นดังนี้ 

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลการประเมิน
ความส าเร็จของโครงการพบว่า โดยภาพรวมของโครงการระดับคุณภาพ “ดีมาก” ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ค่าเฉลี่ยที่ได้นี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้ร่วมวิจัยเห็นด้วยและพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินการตามโครงการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการคิด 
ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการใช้ทักษะชีวิต และทักษะในการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น  

โครงการที่ 2 ศูนย์บริการยานยนต์ สาขาช่างยนต์ 
ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม คือ 1) การปรับภูมิทัศน์ศูนย์บริการยานยนต์ 2) การเตรียม

ความพร้อมศูนย์บริการยานยนต์ 3) การทดสอบบริการยานยนต์ และกิจกรรมเพ่ิมเติมจ านวน 1 
กิจกรรม คือ 4) การท าห้องรับรองลูกค้า ศูนย์บริการยานยนต์ ซึ่งกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมเป็นกิจกรรม
ที่เน้นพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้ เรียนในด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ โดย
ศูนย์บริการยานยนต์จะเป็นแหล่งเรียนรู้ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ในการจัดการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงโดยการลงมือปฏิบัติจริง เช่น การตรวจเช็ครถยนต์ ซ่อม
บ ารุงรถยนต์ และการเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่อาชีพอย่างมีคุณภาพ รวมถึงให้
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างานสามารถเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ในการท างานอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยทักษะในการสื่อสาร 
ทักษะในการคิด ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการใช้ชีวิต และทักษะในการใช้เทคโนโลยี โดยเน้น
เนื้อหากิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่หลากหลายเข้าด้วย กันเพื่อบูรณาการในการพัฒนา
ทักษะศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน หลังจากท่ีได้จัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ลงสู่การปฏิบัติในขั้นตอนที่ 7 
การปฏิบัติใหม่ ในครั้งนี้ ทีม 2 ทุกคนต่างให้ความร่วมมือและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมที่สอดคล้องอย่าง
เต็มที่ ท าให้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ระหว่างการด าเนินการ จึงเป็นผลให้การด าเนินกิจกรรมทั้ง 
4 บรรลุเป้าหมาย  

โครงการที่ 3 เดินตามรอยพ่อ สานต่อท่ีพ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า 
ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมในวงจรที่  1 ด าเนินการต่อเนื่องจ านวน  4 

กิจกรรม คือ 1) การศึกษาดูงานและสร้างโรงเรือนเห็ด 2) การปลูกเห็ด 3) การจ าหน่ายเห็ด และ    
4) การแปรรูปเห็ดและอบรมวิธีการปลูกเห็ดส่งต่อรุ่นน้อง โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดนี้ได้ปฏิบัติบรรลุ
เป้าหมายทั้งหมด 4 กิจกรรมในวงจรที่ 1 และในการปฏิบัติวงจรที่ 2 ได้ยึดกิจกรรมและวิธีการ
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ด าเนินงานให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนในด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ โดย
กิจกรรมที่ 4 ในการด าเนินการกิจกรรม โดยรุ่นพ่ีรุ่นที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้วิธีการปลูกเห็ดนางฟ้า ให้
น้อง ๆ สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นต่อไปแล้วได้พาน้อง ๆ น าชมศึกษาดูงานโรงเรือนเห็ดที่วิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ ถ่ายทอดความรู้เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับประสบการณ์ที่ได้
สอนจริง ถ่ายทอดขั้นตอนวิธีการดูแลปลูกเห็ดนางฟ้าให้กับน้อง ๆ ในวงจรที่ 2 และให้มีส่วนร่วมใน
การปลูกเห็ด จ าหน่ายเห็ด แปรรูปเห็ดเป็นเห็ดทอด เพ่ือสร้างรายได้ และฝึกปฏิบัติจริง และได้
ก่อสร้างโรงเรือนเห็ดเพ่ิมเติมอีกจ านวน 2 โรงเรือน เพ่ือส่งต่อโครงการรุ่นสู่รุ่นต่อไปในปีการศึกษา 
2561 อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนี้เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นในการท างาน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการคิด ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการใช้ทักษะชีวิต และทักษะใน
การใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าของงานอาชีพที่สุจริตเป็นแนวทางในการน าไป
พัฒนาการประกอบอาชีพหรือหารายได้เสริมและยังเกิดความภูมิใจกับผลผลิตจากการปฏิบัติจริง 
หลังจากที่ได้จัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ลงสู่การปฏิบัติในขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ในครั้งนี้ ทีม 2    
ทุกคน และผู้เรียนต่างปฏิบัติกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความสุข มีความสนุก รวมทั้งเป็นที่สนใจ
ของทีมอ่ืน ๆ ก็อยากจะปลูกเห็ดด้วยเนื่องจากปลูกเห็ดไม่ยากอย่างที่คิด และที่ส าคัญคือได้ผลผลิตที่
สดใหม่จริง ๆ จึงเป็นผลให้การด าเนินกิจกรรมทั้ง 4 บรรลุเป้าหมายตามความคาดหวัง  

3. การประเมินและสรุปผล ผู้ร่วมวิจัยประชุมเพ่ือร่วมกันประเมินผลสรุปในวันที่ 5 
มีนาคม 2561 เมื่อการสังเกตผลการด าเนินการปฏิบัติใหม่ ทั้ง 3 โครงการเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยในทีมโครงการได้ร่วมกันประชุมสรุป เสวนา พูดคุย แลกเปลี่ยนแนวความคิด สรุปผลร่วมกัน 
ประเมินผลสิ่งที่เกิดและได้การเรียนรู้ใหม่อะไร ร่วมกันสรุปผลการสังเกต โดยการใช้เครื่องมือการวิจัย
ฉบับที่ 4 แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ตามที่ได้เสนอไปแล้วในขั้นตอนที่ 4 การสังเกต จะ
เสนอเฉพาะสิ่งที่เห็นพบเจอเพ่ิมเติมและผลแตกต่างจากที่ได้น าเสนอไว้แล้วในวงจรที่ 1 และในการ
ปฏิบัติในวงจรที่ 2 โดยได้น าเสนอผลการสังเกตของผู้วิจัยและร่วมวิจัยในการประเมินผลเห็นชอบด้วย
หรือไม่เห็นด้วยและความพึงพอใจตามกิจกรรมของแต่ละโครงการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยี
คุวานันท์ ผลการด าเนินการน าแผนปฏิบัติการใหม่ลงสู่การปฏิบัติใหม ่ดังตารางที่ 4.26 

 

ตารางที่ 4.26  ผลการด าเนินการน าแผนปฏิบัติการใหม่ของกิจกรรมใหม่เพ่ิมเติมลงสู่การปฏิบัติใหม่  

กิจกรรมที่ รายการกิจกรรม  S.D. แปลผล 
1 การอบรมการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม ศูนย์ฝึกอาชีพร้าน

ถ่ายเอกสาร 
4.18 0.63 ดีมาก 

2 การท าห้องรับรองลูกค้า ศูนย์บริการยานยนต์ 3.00 0.50 ดี 
3 การแปรรูปเห็ดและอบรมวิธีการปลูกเห็ดส่งต่อรุ่นน้อง 3.88 0.85 ดี 

ผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ย 3.68 0.66 ด ี
หมายเหตุ เกณฑ์คาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้คือระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 
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 สรุปจากตารางที่ 4.26 โดยภาพรวมพบว่า ผลการด าเนินการน าแผนปฏิบัติการใหม่ลงสู่
การปฏิบัติใหม ่อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.68 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
การอบรมการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ย 4.18 
การแปรรูปเห็ดและอบรมให้ความรู้วิธีการปลูกเห็ดนางฟ้าส่งต่อรุ่นน้อง อยู่ในระดับ “ดี” มีค่าเฉลี่ย 
3.88 และ การท าห้องรับรองลูกค้าศูนย์บริการยานยนต์ อยู่ในระดับ “ดี” มีค่าเฉลี่ย 3.00 
 การสะท้อนผลการด าเนินงาน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้จัดกิจกรรมสะท้อนผลการ
ด าเนินงานขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ โดยการน าผลการ
บันทึกการสังเกตผลในขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ ทั้งที่เป็นผลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม สัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ บันทึกอนุทิน น ามาเสนอเพ่ือให้อภิปรายร่วมกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและการ
รับรู้ร่วมกัน ซึ่งผู้วิจัยได้น าเทคนิคหลังการปฏิบัติมาใช้โดยให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนมีส่วนร่วมและอาศัย
ค าถามดังต่อไปนี้ 1) คาดหวังอะไรจากงานครั้งนี้ 2) สิ่งที่บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร    
3) สิ่งที่ยังไม่บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร และ 4) ถ้ามีงานแบบนี้อีกเราจะปรั บปรุงข้อ
ใดบ้าง อย่างไร ทั้งนี้ผลจากการน าเอาเทคนิคหลังการปฏิบัติมาใช้ในการสะท้อนผลการด าเนินงานของ
ขั้น ตอนการปฏิบัติใหม่ทั้งหมด 2 กิจกรรม คือ 1) การก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน และ 2) การน าแผน
ลงสู่การปฏิบัติ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. สิ่งที่คาดหวังจากการด าเนินงานในขั้นตอนการปฏิบัติคือ 1) การก าหนดแนวปฏิบัติ
ร่วมกัน มีความคาดหวังว่าจะได้แนวปฏิบัติในการด าเนินโครงการร่วมกันและได้เครื่องมือการวิจัยเพ่ือ
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน และ 2) การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ มีความคาดหวังว่าเมื่อ
น าโครงการลงสู่การปฏิบัติแล้วจะสามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนางานนั้น ๆ ให้อยู่ในระดับ “ดี” ทุกงาน 

2. สิ่งที่บรรลุความคาดหวังคือการด าเนินงานทั้ง 2 กิจกรรมนี้ เป็นไปตามความคาดหวังทุก
กิจกรรม โดย 1) ได้แนวปฏิบัติในการด าเนินโครงการร่วมกัน และได้เครื่องมือการวิจัยเพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน และ 2) ได้น าโครงการลงสู่การปฏิบัติซึ่งจากการด าเนินงานพบว่าอยู่ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ “ดี”  

3. สิ่งที่ยังไม่บรรลุความคาดหวัง ไม่มีกิจกรรมใดที่ไม่บรรลุความคาดหวัง 
4. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติพบว่า ผู้ร่วมวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่าในการปฏิบัติงานใด ๆ 

ก็ตาม ถ้าหากจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและที่
ส าคัญจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องให้มากท่ีสุดจึงจะท าให้งานนั้นๆ ส าเร็จสมบูรณ์ลงได้ 

ข้อสังเกตจากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการสังเกตผลใหม่ ในขั้นตอนนี้ได้มีการน าเสนอ
ผลการประเมินการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมนั้น จะมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน บ่งบอกให้เห็นถึงการ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียน โดยกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง ในการจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผู้เรียน ด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ได้มีการ
พัฒนาไปในทางที่พัฒนาดีขึ้นมาก โดยผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ “ดี” ซึ่งจากการสัมภาษณ์ทีม
ประเมินในแต่ละทีมพบว่า ผู้ประเมินต่างให้ความเห็นว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ได้มีการพัฒนา
ทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน จนส่งผล
ให้เกณฑ์การประเมินคุณภาพล่วงหน้าในทุกประเด็นในระดับ“ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 
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วงจรที่ 2 ข้ันตอนที่ 9 การสะท้อนผลใหม่ (Re-Reflecting) 
 ในขั้นตอนนี้ ด าเนินการในวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ผู้วิจัยยังคงยึดถือหลักการที่ส าคัญคือ “หลักการรับฟังข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ระดมความคิดจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน วิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ และประเมินตนเอง 
ตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ” โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้สะท้อนผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด โดยใช้แนวคิดและแนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการด าเนินการในขั้น  
ตอนที่ 5 การสะท้อนผล ที่มีการปฏิบัติงานเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การสังเคราะห์ความรู้ 2) การน า 
เสนอรายงาน และ 3) การประเมินและสรุปผล หลังจากนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยน าข้อสรุปดังกล่าวมา
ด าเนินการสะท้อนผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งในขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผลใหม่นี้  
ผู้วิจัยได้น าเสนอการสะท้อนผลการด าเนินงานตามโครงการและการสะท้อนผลการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียน ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย การด าเนินงานในขั้นตอนการ
สะท้อนผลนี้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ด าเนินการพิจารณาผลที่ได้จากการสังเกต ทั้งผลการด าเนินการ
ตามโครงการ และผลการด าเนินการพัฒนาโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยน าข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการสังเกตมาวิเคราะห์ แปลผล และสรุปร่วมกัน กิจกรรมการสะท้อนผลใหม่
นี้ได้ด าเนินการประชุมเชิงวิชาการในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยี         
คุวานันท์ ซึ่งการด าเนินการในขั้นตอนนี้มีผลดังนี้ 

1. การสังเคราะห์ความรู้ ในขั้นนี้มุ่งหวังให้แต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลการด าเนินงาน 
กลั่นกรอง ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดของกลุ่มย่อยตนเอง โดยให้แต่ละกลุ่มได้นั่งประชุมพูดคุยถึงผล
การด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย สรุปผลการด าเนินโครงการ ร่วมสรุปผลการเรียนรู้ที่เกิด ขึ้น
และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 

2. การน าเสนอรายงาน การน าเสนอรายงานเป็นขั้นตอนการน าเสนอผลการสังเกตการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อที่ประชุมร่วมกันทั้งผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณา
ร่วมกันว่าผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ได้หลังจากการสังเกตนั้นบรรลุเป้าหมายหรือยัง 
ด าเนินการได้ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ โครงการใดหรือประเด็นที่ด าเนินการยังไม่ส าเร็จ ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยก็จะน าไปเป็นโจทย์ของการวิจัยในครั้งต่อไปการน าเสนอรายงานมีรายละเอียดแสดง ได้ดังตาราง
ที่ 4.27 

 
ตารางที่ 4.27  การน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่น าสู่การปฏิบัติใหม่ในวงจรที่ 2 

ส าหรับกิจกรรมใหม่เพ่ิมเติม 
 
ล าดับ ชื่อกิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1 การอบรมการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม ศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร บรรลุผลตามที่คาดหวัง 
2 การท าห้องรับรองลูกค้า ศูนย์บริการยานยนต์ บรรลุผลตามที่คาดหวัง 
3 การแปรรูปเห็ดและอบรมวิธีการปลูกเห็ดส่งต่อรุ่นน้อง บรรลุผลตามที่คาดหวัง 

  
สรุปผลโครงการ/กิจกรรมลงสู่การปฏิบัติในวงจรที่ 2 ผลการด าเนินการปรากฏว่ามีการ   

ด าเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม ประกอบไปด้วย 1) การอบรมการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมศูนย์ฝึกอาชีพร้าน
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ถ่ายเอกสาร 2) การท าห้องรับรองลูกค้าศูนย์บริการยานยนต์ และ 3) แปรรูปเห็ดและอบรมให้ความรู้
วิธีการปลูกเห็ดส่งต่อรุ่นน้อง ซึ่งปรากฏว่าบรรลุผลตามท่ีคาดหวังทั้ง 3 กิจกรรม ดังตารางที่ 4.28 

 
ตารางที่ 4.28  ผลการประเมินความพึงพอใจในผลการด าเนินโครงการ 
 
ล าดับ ชื่อกิจกรรม  S.D. แปลผล 

1 การอบรมการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร 4.18 0.63 ดีมาก 
2 การท าห้องรับรองลูกค้าศูนย์บริการยานยนต์ 3.00 0.50 ดี 
3 การแปรรูปเห็ดและอบรมวิธีการปลูกเห็ดส่งต่อรุ่นน้อง 3.88 0.85 ดี 

ผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ย 3.68 0.66 ดี 
หมายเหตุ เกณฑ์คาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้คือระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 

 ตารางที่ 4.28 โดยภาพรวมพบว่าผลการด าเนินการน าแผนปฏิบัติการใหม่ลงสู่การปฏิบัติ
อยู่ในระดับ “ดี” มีค่าเฉลี่ย 3.68 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ การอบรม
การปฏิบัติงานเพ่ิมเติมศูนย์ฝึกวิชาชีพร้านถ่ายเอกสารอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ย 4.18 การแปร
รูปเห็ดและอบรมให้ความรู้วิธีการปลูกเห็ดส่งต่อรุ่นน้อง อยู่ในระดับ “ดี” มีค่าเฉลี่ย 3.88 และ การ
ท าห้องรับรองลูกค้าศูนย์บริการยานยนต์ อยู่ในระดับ “ดี” มีค่าเฉลี่ย 3.00  

3. การประเมินผลและสรุปผล การประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานในวงจรที่ 2 
ด าเนินการในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ผู้วิจัยและทีมประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ ได้จัดการประชุม     
ผู้ร่วมวิจัยขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เวลา 09.00-11.30 เพ่ือน าเสนอผลการ
ประเมินการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์  หลังน า
แผนปฏิบัติการใหม่ลงสู่การปฏิบัติจนแล้วเสร็จในวงจรที่ 2 ซึ่งทางผู้วิจัยและทีมประเมิน (แกนน า) ให้
ผู้ร่วมวิจัยได้รับทราบและลงมติให้ความเห็นชอบ สรุปได้ดังตารางที่ 4.29 

 
ตารางที่ 4.29  ผลการประเมินสภาพการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนในวิทยาลัย

เทคโนโลยีคุวานันท์ หลังจากน าแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่ ในวงจรที่ 2 
 

รายการประเมิน  S.D. แปลผล 
1. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร 3.35 0.81 ดี 
2. ผู้เรียนมีทักษะการคิด 3.38 0.60 ดี 
3. ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหา 3.38 0.69 ดี 
4. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ทักษะชีวิต 3.88 0.59 ดี 
5. ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี 3.62 0.77 ดี 

ผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ย 3.52 0.70 ด ี
  หมายเหตุ เกณฑ์คาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 
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จากตารางที่ 4.29 โดยภาพรวมพบว่าสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียน ก่อนการ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์  หลังจากน าแผนลงสู่การ
ปฏิบัติใหม่ในวงจรที่ 2 ทุกด้านอยู่ในระดับ “ดี” มีค่าเฉลี่ย 3.52 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียง
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้เรียนมีทักษะการใช้ทักษะชีวิต อยู่ในระดับ “ดี” มีค่าเฉลี่ย 3.88 ผู้เรียนมี
ทักษะการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับ “ดี” มีค่าเฉลี่ย 3.62 ผู้เรียนมีทักษะการคิด อยู่ในระดับ “ดี” มี
ค่าเฉลี่ย 3.38 ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหา อยู่ในระดับ “ดี” มีค่าเฉลี่ย 3.38 และ ผู้เรียนมีทักษะการ
สื่อสารอยู่ในระดับ “ดี” มีค่าเฉลี่ย 3.35 ตามล าดับ 

เมื่อน าการประเมินและเปรียบเทียบสภาพการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผู้เรียนใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ดังตารางที่ 4.30 ดังนี้ 

 

ตารางที ่4.30  สภาพการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
หลังน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ 

 

รายการประเมิน 
ก่อนปฏิบัติ 

แปลผล 
หลังปฏิบัติ 

แปลผล 
 S.D.  S.D. 

1. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร 2.35 0.81 พอใช้ 3.35 0.81 ดี 
2. ผู้เรียนมีทักษะการคิด 2.38 0.81 พอใช้ 3.38 0.60 ดี 
3. ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหา 2.59 0.60 พอใช้ 3.38 0.69 ดี 
4. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ทักษะชีวิต 3.06 0.69 ดี 3.88 0.59 ดี 
5. ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี 2.47 0.70 พอใช้ 3.62 0.77 ดี 

ผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ย 2.57 0.73 พอใช้ 3.52 0.70 ดี 
หมายเหตุ เกณฑ์คาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 
 

ซึ่งผลการประเมินสภาพการพัฒนาทักษะศตวรรษที่  21 ส าหรับผู้ เรียนในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ “ก่อนการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติจริง” “เปรียบเทียบกับหลังจากการ
น าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ” นั้นได้รับการพัฒนาเป็นที่น่าพึงพอใจของคณะผู้บริหาร คณะครู 
และผู้เรียน ทั้งด้านครูผู้สอนได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และได้พัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ในด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นใน
การท างาน ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
ประกอบด้วย ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการคิด ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการใช้ทักษะชีวิต 
และทักษะในการใช้เทคโนโลยี มากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เรียนได้รับการพัฒนาและแก้ปัญหาบรรลุความคาดหวัง
ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ 

จากนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้น าเอาหลักเทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson Learned) มา
ใช้ในการทบทวนประสบการณ์การน าโครงการที่ผ่านมาในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของ
เหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกซึ่งท าให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ ทั้งที่ส าเร็จ หรือไม่ส าเร็จ ซึ่งก่อนการ
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ด าเนินกิจกรรมการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนนั้น ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้จัดล าดับขั้นตอนในการถอด
บทเรียนเช่นเดียวกับข้ันตอนที่ 5 การสะท้อนผล  

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการถอดบทเรียน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันก าหนดประเด็นในการถอด
บทเรียนดังนี้ 1) โครงการที่ท าไปแล้วนั้นคืออะไร 2) การน าโครงการลงสู่การปฏิบัติประสบผลส าเร็จ
หรือไม่ 3) มีกิจกรรมใดบ้างที่ประสบผลส าเร็จ เพราะอะไร 4) มีกิจกรรมใดบ้างที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 
เพราะอะไร 5) หากจะด าเนินการโครงการนั้นต่อไปอีกจะท าอย่างไร และ 6) ความพึงพอใจต่อผลของ
โครงการเป็นอย่างไร จากนั้นจึงได้เริ่มกระบวนการถอดบทเรียน โดยให้ผู้ร่วมวิจัยออกมาเล่า    
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานของตนเองที่ผ่านมาให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยรับทราบร่วมกันภายใต้ประเด็น
ค าถาม 6 ข้อดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.31 

 

ตารางที่ 4.31  การถอดบทเรียนในขั้นตอนการสะท้อนผลใหม่ 
 

ประเด็นค าถาม ข้อสรุป ข้อสังเกต 
1. โครงการที่ท าไปแล้วนั้นคือ
โครงการอะไร 

1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพร้าน
ถ่ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
2. โครงการศูนย์บริการ      
ยานยนต์ สาขาช่างยนต์ 
3. โครงการเดินตามรอยพ่อ 
สานต่อที่พ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า 

ทุกโครงการบรรลุผลส าเร็จ
ตามท่ีคาดหวังด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจจากผู้ร่วมวิจัย
ทุกคน 

2. การน าโครงการลงสู่การ
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ
หรือไม่ 

ประสบผลส าเร็จตามที่คาดหวัง
โดยผลการประเมินผ่านเกณฑ์
การประเมินระดับ “ดี” ขึ้นไป 

สาเหตุที่ประสบผลส าเร็จ
เพราะเป็นการด าเนินงานที่
ต่อเนื่องและได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี 

3. มีกิจกรรมใดบ้างที่ประสบ
ผลส าเร็จ เพราะอะไร 

ประสบผลส าเร็จทุกกิจกรรม เกิดความร่วมมือของผู้ร่วมวิจัย
และผู้เกี่ยวข้อง 

4. มีกิจกรรมใดบ้างที่ไม่ 
ประสบผลส าเร็จ เพราะอะไร 

-ไม่มี ไม่พบว่ามีกิจกรรมที่ไม่ 
ประสบความส าเร็จ 

5. หากจะด าเนินการโครงการ
นั้นต่อไปอีกจะท าอย่างไร 

ใช้หลักการท างานเดิมและ
แนวคิดใหม่ ๆ เข้ามาเสริม 

ควรมีการบริหารโครงการให้
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีที่สิ้นสุด 

6. ความพึงพอใจต่อตนเอง
ของโครงการนั้นเป็นอย่างไร 

ทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ ได้จากข้อมูลในการสอบถาม
และสัมภาษณ์ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
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ทั้งนี้ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมการสะท้อนผล ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันจัดให้มีการ
สังเกตและบันทึกการจัดกิจกรรมการสะท้อนผลว่าท าอะไร อย่างไร และได้ ผลอย่างไร ดังสรุปใน
ตารางที่ 4.32 

 
ตารางที่ 4.32  ผลการสังเกตการณ์จัดกิจกรรมในขั้นตอนการสะท้อนผลใหม่ 
 

กิจกรรม ผลการปฏิบัติ ข้อสังเกต 
การสรุปผลการปฏิบัติย้อนหลังตั้งแต่
ขั้นตอนการวางแผนใหม่ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติใหม่ และข้ันตอนการสังเกตใหม่ 

บรรลุผลส าเร็จ
ตามท่ีคาดหวัง 

ทุกคนมีประสบการณ์จากการ
ด าเนิน งานในวงจรที่ 1 จึงท าให้มี
ทักษะในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

การถอดบทเรียน (Lesson Learned) 
เกี่ยวกับการน าโครงการลงสู่การปฏิบัติ 

บรรลุผลส าเร็จ
ตามท่ีคาดหวัง 

ทุกคนสามารถร่วมกันถอดบทเรียน
เกี่ยวกับการน าโครงการลงสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีความ
ช านาญในการถอดบทเรียนมากข้ึน 

 
จากตารางที่ 4.32 ผลจากการจัดกิจกรรมการสังเกต ในขั้นตอนการสะท้อนผลใหม่พบว่า

การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมบรรลุผลส าเร็จตามที่คาดหวังโดยมีข้อสังเกตว่าสาเหตุที่ท างานให้ทุก
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้นเป็นเพราะทุกคนมีประสบการณ์จากการด าเนินงานในวงจรที่ 1 จึง
ท าให้มีทักษะในการปฏิบัติงานมากขึ้น รวมทั้งทุกคนยังสามารถร่วมกันถอดบทเรียนเกี่ยวกับการน า
โครงการลงสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีความช านาญในการถอดบทเรียนมากขึ้น 

 
วงจรที่ 2 ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion) 
ในขั้นตอนการสรุปผลนี้ ด าเนินการในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 ณ ห้อง

ประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ผู้วิจัยได้ยึดถือหลักการที่ส าคัญที่น าไปสู่ผลการสรุปในขั้นที่ 10 นี้
คือ “หลักการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกัน” โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินการ
วิจัยตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-10 และถอดบทเรียนคือเป็นไปตามธรรมชาติสบาย ๆ มีวิธีที่เรียบง่ายแต่มีแบบ
แผนสัมพันธ์กันและมีช่องว่างให้กัน โดยการที่เห็นหน้ากัน ทุกคนมีรอยยิ้มอุดมการณ์  การพูดคุย การ
ที่ได้เห็นข้อมูลเหมือนกันไปพร้อมกัน ตรวจสอบร่วมกัน สอบถาม และเพ่ิมเติมได้พร้อมทั้งการแสดง
ข้อมูล สถิติภาพถ่าย เอกสารผลการด าเนินงานที่ผ่านมาทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การเรียนรู้ องค์
ความรู้จากการเรียนรู้ ดังนี้ 

ผลจากการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ด าเนินการมาตั้งแต่ใน
ขั้นตอนที่ 1 เป็นต้นมา ท าให้ได้มาซึ่งข้อที่จะสรุปผลร่วมกันเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งแสดง
ความเห็นรับรองในที่ประชุมพร้อมกันของผู้ร่วมวิจัยในขั้นตอนที่ 1-10 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.33  สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมขั้นตอนที่ 1-10 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
ขั้นตอนที่ 1  
การเตรียมการ 
(Preparation) 

1) การสร้างความเป็นกันเองกับ
ผู้ร่วมวิจัย 

2) การเสริมพลังความรู้ให้กับผู้
ร่วมวิจัย 

3) การจัดท าปฏิทินการท างาน  
4) การประเมินและสรุปผล 

บรรลุตามวัตถุประสงค์  
- ได้รับความร่วมมือและตอบรับงานวิจัย 
- ได้ปฏิทินเพ่ือการด าเนินงานวิจัยเพื่อใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติตลอดระยะเวลาวิจัย 
- ผู้ร่วมวิจัยได้รับการอบรมความรู้การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ฝึกปฏิบัติเทคนิค
การวางแผนปฏิบัติการ การน าแผนลงสู่การ
ปฏิบัติ การสังเกต บันทึกข้อมูลจากการ
สังเกต และการถอดบทเรียน 

ขั้นตอนที่ 2  
การวางแผน 
(Planning) 

1) การวิเคราะห์สภาพ 
2) ก าหนดปัญหาและท าความ

เข้าใจปัญหา 
3 ) การถ่ายทอดแนวคิดในบทที่ 

2 ให้ผู้ร่วมวิจัย 
4) การจัดท าแผนปฏิบัติการ  
5) การสรุปผลการด าเนินงาน 

บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
ส าหรับผู้เรียน 
- ได้แผนปฏิบัติการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนางานวิจัย 3 โครงการคือ 
1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. โครงการศูนย์บริการยานยนต์ สาขา    
ช่างยนต์ 
3. โครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อท่ีพ่อท า 
ปลูกเห็ดนางฟ้า 

ขั้นตอนที่ 3  
การปฏิบัติ 
(Acting) 

1) การก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
งานร่วมกัน 

2) การประเมินสภาพการ
ด าเนินงานก่อนน าแผนลงสู่
การปฏิบัติ 

3) การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 
4) การประเมินและสรุปผล 

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้ทีมงานโครงการที่
รับผิดชอบด าเนินงานในแต่ละโครงการ
พร้อมก าหนดทีมติดตามและประเมินผล 

- ได้เครื่องมือการวิจัย 5 ฉบับส าหรับใช้ใน
การด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 4  
การสังเกต 
(Observing)  

1) การก าหนดรูปแบบและ
วิธีการ 

2) การสังเกตผล 
3) การประเมินผลและสรุปผล 

- ผู้ร่วมวิจัยและทีมประเมินมีความเข้าใจใน
เทคนิควิธีการสังเกตผลและสามารถใช้
เครื่องมือในการสังเกตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 4.33  (ต่อ) 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสะท้อนผล

การด าเนินงาน ท าให้ผู้ร่วมวิจัยทราบถึง
ความก้าวหน้าโครงการในการท างานและได้
แบ่งปันประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน 

ขั้นตอนที่ 5 
 การสะท้อนผล 
(Reflecting) 

1) การสังเคราะห์ความรู้ 
2) การน าเสนอรายงาน 
3) การประเมินและสรุปผล 

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้เห็นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลง การ
เรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดจากการปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 6  
การวางแผน
ใหม่ (Re-
Planning) 

น าเสนอรายงานวิเคราะห์
วิพากษ์ ประเมินปัญหาที่
ต้องการแก้ไขหรือพัฒนาพร้อม
วางแผนปฏิบัติการใหม่ 

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้แผนปฏิบัติการ
ชุดใหม่เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนางานให้มี
ความต่อเนื่องและยั่งยืน 

ขั้นตอนที่ 7 
การปฏิบัติใหม่  
(Re-Acting) 

1) การก าหนดแนวปฏิบัติใหม่ 
2) การปฏิบัติกิจกรรม 
3) การประเมินและสรุปผล 

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผลจากการน า
โครงการลงสู่การปฏิบัติ ท าให้ผู้เรียน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ มีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นในการท างานมากข้ึน และ
สามารถรักษาระดับคุณภาพไว้ในเกณฑ์
ระดับ “ดี” ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 

ขั้นตอนที่ 8  
การสังเกตใหม่ 
(Re-
Observing) 

1) ก าหนดรูปแบบและวิธีการ 
2) การสังเกตและรายงานผล 
3) การประเมินและสรุปผล 

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้ร่วมวิจัยและทีม
ประเมินมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการ
สังเกตผลและบันทึกข้อมูลจากการสังเกต
สามารถใช้เครื่องมือในการสังเกตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สะท้อนผลของการด าเนินงานท าให้ผู้ร่วม
วิจัยได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการท างาน
และได้แบ่งปันประสบการณ์ในการท างาน
ร่วมกัน 

ขั้นตอนที่ 9 
การสะท้อนผล
ใหม่ (Re-
Reflecting) 

1) สังเคราะห์ความรู้  
2) การน าเสนอรายงาน 
3) การประเมินและสรุปผล 

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และได้เห็นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลง 
การเรียนรู้ และความรู้ใหม่จากการลงมือ
ปฏิบัติ ทั้งในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่ม
บุคคล และระดับองค์กร 
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ตารางที่ 4.33  (ต่อ) 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
ขั้นตอนที่ 10 
การสรุปผล 
(Conclusion) 

สรุปผลการด าเนินงานขั้นตอนที่ 
1-10 ร่วมกันทบทวนและสรุป
ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 

บรรลุตามวัตถุประสงค์  

 
จากตารางที่ 4.33 การสรุปผลการด าเนินงานขั้นตอนที่ 1-10 พบว่าผลการด าเนินงานโดย

ภาพรวมถือว่าประสบผลส าเร็จทุกขั้นตอน ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน 
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน
ใหม่ ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตใหม่ ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผลใหม่ และ
ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล  
 จากนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันด าเนินการถอดบทเรียนจากการด าเนินการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ผ่านมาเพ่ือสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกัน ใช้การประชุมเชิงวิชาการเป็นเวทีการสะท้อนผลและถอด
บทเรียนจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือหาข้อสรุปในประเด็นต่าง  ๆ ดังนี้คือ 1) ผลการ
เปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ 2) ผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และ 3) ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการปฏิบัติ 
หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือสะท้อนผลและถอดบทเรียนจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาได้เสร็จ
สิ้นลง ผู้วิจัยได้สรุปผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ดังนี้ 

 
4.2  การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติจริง 
 ข้อสรุปที่ได้จากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่อง “การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยี       
คุวานันท์” เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัตินั้นพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง และการเปลี่ยนที่ไม่คาดหวัง ดังนี้ 
 4.2.1 ผลการเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวัง จ าแนกออกเป็น 2 ระดับคือ 1) ผลการเปลี่ยนแปลง
ในระดับที่เป็นภาพรวมของวิทยาลัย และ 2) ผลการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมในโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 

   1) ผลการเปลี่ยนแปลงในระดับทีเ่ป็นภาพรวมของวิทยาลัย 
      ผลการวิจัยพบว่า ก่อนด าเนินการวิจัย สภาพทักษะศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนใน

วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 2.57 เมื่อพิจารณา
เป็นรายทักษะพบว่า ทักษะการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ย 2.35  ทักษะการคิด มีค่าเฉลี่ย 2.38 ทักษะการ
แก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ย 2.59 ทักษะการใช้ทักษะชีวิต มีค่าเฉลี่ย 3.06 และ ทักษะการใช้เทคโนโลยี มี
ค่าเฉลี่ย 2.47 หลังการวิจัย พบว่า ทั้งโดยภาพรวมและรายทักษะ ผู้เรียนมีทักษะเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี 
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โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.52 ที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 3.00 ทุกทักษะ เมื่อจ าแนกเป็นรายทักษะ 
พบว่า ทักษะการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ย 3.35 ทักษะการคิด มีค่าเฉลี่ย 3.38 ทักษะการแก้ปัญหา มี
ค่าเฉลี่ย 3.38 ทักษะการใช้ทักษะชีวิต มีค่าเฉลี่ย 3.88  และ ทักษะการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 3.62 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมิน พบว่า สูงกว่าก่อนการวิจัยทุกทักษะ และสุดท้ายตัวบ่งชี้ที่ 2 
(ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน) ระดับคุณภาพดีขึ้น ผลการประเมินภายนอกครั้ง
ต่อไป ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2559-2563) จะดีขึ้น รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนดีขึ้นตามล าดับ ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยมีความพึงพอใจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ยึดถือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
การศึกษาที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะมีผลอย่างมากต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียน 
เพราะว่าการศึกษาแนวใหม่ต้องไปแนวทางเดียวกับโลกธุรกิจ ที่ผ่านมาเราสอนไปอย่างหนึ่ง เด็กจบ
ออกไปแล้ว หน่วยงานยังต้องเทรนนิ่ง (Training) เพ่ือให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการ เป็นการเสียเวลากับ
หน่วยงาน และเด็กรุ่นใหม่ ต้องการระบบการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของเขา แต่เดิม
เด็กอาจเรียนรู้ผ่ าน  Case Study บนกระดาษ แต่ เด็กรุ่น ใหม่ต้องการมากกว่านั้ น  ขณะที่
ผู้ประกอบการก็เรียกร้องถึงคุณภาพของผู้ เรียน การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เด็กจะ
กระตือรือร้นอยากเรียน เพราะได้เจอประสบการณ์จริง โดยวิทยาลัยสามารถปูทางให้ผู้เรียนได้เลย
ตั้งแต่ยังไม่ออกจากรั้ววิทยาลัย จึงควรมุ่งเน้นสร้างผู้เรียนมีความรู้จริงจากประสบการณ์จริง มากกว่า
การเรียนทฤษฎี ซึ่งเมื่อใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ก็
เป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในแนวทางใหม่  

 2) ผลการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันก าหนดสภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหาว่าสภาพที่คาดหวัง

จากการแก้ปัญหาของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ คือ ทุกกิจกรรมในแต่ละโครงการของแผนปฏิบัติ
การประสบผลส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้  หลังจากได้น าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ
แล้วเสร็จทุกโครงการ สรุปผลการเปลี่ยนแปลงที่ประสบผลส าเร็จ ดังแสดงในตารางที่ 4.34 

 

ตารางที่ 4.34  ผลการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X ̅ S.D. ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการ
ศูนย์ฝึก
อาชีพร้าน
ถ่ายเอกสาร 
สาขา
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

1. การอบรม
ให้ความรู้
ก่อนการ
ปฏิบัติงาน 

4.24 0.66 มีการอบรมการใช้เครื่องใช้ส านักงานแต่ละประเภท 
เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และส าเนา เครื่อง
เคลือบบัตร เครื่องเย็บกระดาษ แท่นตัดกระดาษ  
การบริการ มารยาทต่าง ๆ การท าบัญชี ความมี
วินัย ความซื่อสัตย์ คุณธรรมจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ 
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ตารางที่ 4.34  (ต่อ)  

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X ̅ S.D. ผลการด าเนินงาน 
 2. การ

เตรยีมห้อง
ศูนย์ฝึก
อาชีพร้าน
ถ่ายเอกสาร 

4.32 0.45 ใช้ห้องเซิร์ฟเวอร์ชั้น 2 เดินสายอินเทอร์เน็ต ใช้
คอมพิวเตอร์ 3 ชุด แชร์เครื่องพิมพ์ให้สั่งพิมพ์งาน
ได้ทุกเครื่อง เคาน์เตอร์เก็บเงิน จุดจ าหน่ายสินค้า 
ให้ผู้เรียนซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่ไม่ได้ใช้
(ประยุกต์เนื้อหาที่เรียนมาใช้ในการซ่อมบ ารุง) 

 3. การเปิด
บริการ 

4.58 0.68 เวลาท าการ จันทร์-ศุกร์ เปิดบริการ 3 ช่วง คือเวลา 
07.00-08.30 เวลา 11.45-13.00 และเวลา 15.00-
16.30 การเปิดท าการในวันแรกลูกค้าผู้เรียนมาใช้
บริการจ านวนมากเกินความคาด หมายทั้งการถ่าย
เอกสาร พิมพ์งาน เข้าเล่ม เคลือบบัตร และซื้อ
สินค้าด้วย และสรุปรายรับรายจ่ายกระทบกับเงิน
สดแล้วน าเงินฝากท่ีครูหัวหน้าทีม 1 

 4. การอบรม
การ
ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติมศูนย์
ฝึกอาชีพ
ร้านถ่าย
เอกสาร 

4.18 0.63 อบรมการใช้งานโปรแกรมกราฟิก การแปลง
ไฟล์ข้อมูลและการบีบอัดข้อมูล การใช้อีเมล์ การ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล การอัพไฟล์ข้อมูล พร้อมการ
ใช้ Google Apps เพ่ือให้ผู้เข้า ร่วมโครงการ
สามารถให้ค าแนะน ากับผู้ที่ใช้บริการได้ การเข้าเล่ม
รายงานไม่ให้กระดาษยับ การถนอมเครื่องมือ
อุปกรณ์ส านักงาน การบริการของผู้เข้าร่วม
โครงการซึ่งจะ ต้องมีการยิ้ม ไหว้ ทักทายให้กับ
ลูกค้าแล้วยังต้องเพ่ิมเติมเรื่องการช่วยเหลือลูกค้าใน
ทุก ๆ ด้าน การพูดคุยกับลูกค้าแบบเป็นมิตรและมี
ใจรักในงานบริการ การทวนสินค้า ราคาสินค้า รับ
เงินจากลูกค้า ทวนจ านวนเงินและเงินทอนกับลูกค้า 
พร้อมทั้งกล่าวค าขอบคุณกับลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอ ใจในการรับบริการจากศูนย์ฝึกอาชีพ
ร้านถ่ายเอกสาร 

2. โครงการ
ศูนย์ บริการ
ยานยนต์ 
สาขา     
ช่างยนต์ 

1. การปรับ
ภูมิทัศน์
ศูนย์บริการ
ยานยนต์ 

4.06 0.65 ตรวจสอบสภาพสถานที่เพ่ือท าเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
จัดท าผังแบ่งส่วนศูนย์บริการยานยนต์ พ้ืนที่รับรถ 
พ้ืนที่ส่งมอบรถ พ้ืนที่ซ่อมบ ารุง ห้องเครื่องมือ ห้อง
อะไหล่ และท าความสะอาด ทาสีภายนอก ทาสี
ภายในเพื่อให้มีความกลมกลืน สวยงามสะอาด 
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ตารางที่ 4.34  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X ̅ S.D. ผลการด าเนินงาน 
 2. การ

เตรียมความ
พร้อม
ศูนย์บริการ
ยานยนต์ 

3.71 0.68 ซื้ออะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ ที่จ าเป็นส าคัญ ๆ จัดท า 
สต๊อกควบคุมและจัดเก็บไว้ในห้องสต๊อกพร้อมเบิก
ใช้ ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์และการดูแลรักษา
พร้อมใช้งาน อบรมวิธีการใช้เครื่องมือให้กับสมาชิก
ผู้เข้าร่วมโครงการก่อนปฏิบัติงาน และ
ประชาสัมพันธ์การทดสอบบริการทางเฟสบุ๊คให้กับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัย 

3. การ
ทดสอบ
บริการ 

4.06 0.74 มีรถเข้ารับบริการ 3 คัน เป็นลูกค้าภายในวิทยาลัย 
2 คันคือ ครูณัฐริกา และครูชนิดาภา และลูกค้า
ภายนอก 1 คัน คือเพ่ือนของครูไพรัตน์ โดยทั้ง 3 
คัน เป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ ามัน เครื่องและไส้กรอง 
คิดค่าอะไหล่คันละ 790 บาท ฟรีค่าแรง 

 4. การท า
ห้องรับรอง
ลูกค้า
ศูนย์บริการ
ยานยนต์ 

3.00 0.50 ท าห้องรับรองลูกค้าบริเวณทางเข้าศูนย์บริการด้าน
ซ้ายมือ ส าหรับให้ลูกค้านั่งรอระหว่างน ารถเข้า
บริการ จัดเป็นชุดโต๊ะไม้ มีมุมบริการเครื่องดื่ม 
เครื่องเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ ล้อมรอบ
ด้วยสื่อการเรียนรู้ด้านช่างยนต์ 

3. โครงการ
เดินตามรอย
พ่อ สานต่อ
ที่พ่อท า 
ปลูกเห็ด
นางฟ้า 

1. ศึกษาดู
งานและ
สร้าง
โรงเรือนเห็ด 

4.29 0.68 นักเรียนและครูได้เดินทางไปศึกษาดูงานและ
สัมภาษณ์ผู้จ าหน่ายและปลูกเห็ดนางฟ้าท่ีฟาร์มเห็ด
บ้านโนนชัย ขอนแก่น สัมภาษณ์ถึงขั้นตอนการผลิต
ก้อนเชื้อเห็ด วิธีการดูแลรักษา ปัญหาอุปสรรค โดย
คุณสากล ทองใหญ่ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปลูก
เห็ดนางฟ้าว่าก้อนเชื้อเห็ดมีระยะ เวลาในการปลูก
อยู่ที่ 5-6 เดือน แต่ถ้าดูแลดี ๆ เห็ดสามารถออกได้
ถึง 8 เดือน และ ซื้อก้อนเห็ด จ านวน 2,000 ก้อน
กลับมาพักไว้ที่วิทยาลัย และสร้างโรงเรือนเห็ด 
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ตารางที่ 4.34  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X ̅ S.D. ผลการด าเนินงาน 
 2. การปลูก

เห็ด 
4.53 0.51 - การปลูกเห็ดที่วิทยาลัย จ านวน 1,200 ก้อน 

ทยอยเข้าโรงเรือนเห็ดเรียงเป็นชั้น ๆ เปิดเชื้อเห็ด
ออก เริ่มรดน้ าก้อนเห็ด เช้าและเย็น รอเวลาเห็ด
ออกดอกแล้วเริ่มเก็บเห็ดขาย 
- การปลูกเห็ดที่บ้านนักเรียน คือ บ้านนางสาว
วรรณวิไล 280 ก้อน โดยคุณตาสร้างโรงเรือนเห็ด
ให้ บ้านนางสาวแสงเทียน/นางสาว หัทยา 255 
ก้อน โดยใช้โรงเก็บของดัดแปลงท าเป็นโรงเรือน
เห็ด และบ้านนางสาว จารุวรรษ/นางสาวพรทิพย์ 
265 ก้อน โดยคุณลุงท าโรงเรือนไม้ไผ่ให้ นักเรียน
ทุกคนได้ดูแลการปลูกเห็ดจนกระทั่งเห็ดออกดอก
พร้อมเก็บจ าหน่าย 

3) การ
จ าหน่ายเห็ด 

4.55 0.47 - จ าหน่ายให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ร้านอาหารภายในและภายนอก จ าหน่ายเห็ดหมด
ทุกวัน 
- จ าหน่ายที่บ้านผู้เรียน โดยตั้งโต๊ะจ าหน่ายหน้า
บ้าน น าไปจ าหน่ายที่ตลาด และปั่นจักรยาน 
จ าหน่ายจ าหน่ายเห็ดหมดทุกวัน 

 4) การแปร
รูปเห็ด และ
อบรมวิธีการ
ปลูกเห็ดส่ง
ต่อรุ่นน้อง 

3.88 0.85 สมาชิกรุ่นที่ 1 ได้จัดอบรมวิธีการปลูกเห็ดถ่ายทอด
ขั้นตอนวิธีการดูแลปลูกเห็ดให้กับน้อง ๆ ที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการในวงจรที่ 2 และพาน้อง ๆ ชมโรง
เพาะเห็ดเป็นการถ่ายทอดความรู้เชื่อมโยง
ประสบการณเ์ดิมของนักเรียนเข้ากับประสบการณ์
ที่ได้ท าจริง และให้น้องเข้าร่วมกิจกรรมแปรรูปเห็ด
เป็นเห็ดทอดเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม พร้อมท าโรงเรือน
เพ่ิมอีก 2 โรงเรือนส าหรับปีการศึกษา 2561 

หมายเหตุ เกณฑ์คาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 
 

 จากตารางที่ 4.34 สรุปได้ว่าผลการด าเนินโครงการทั้ง 3 โครงการ 12 กิจกรรม พบว่า
ส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายหรือสภาพที่คาดหวังทั้งหมดคือ 1) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่าย
เอกสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2) โครงการศูนย์บริการยานยนต์ สาขาช่างยนต์ และ 3) โครงการ
เดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า 



163 

 ส าหรับความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมหรือโครงการในแผนปฏิบัติการคือ
ทุกกิจกรรมในแต่ละโครงการของแผนปฏิบัติการส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยหลังจากผู้วิจัยและ
ผู้ร่วมวิจัยได้น าแผนสู่การปฏิบัติแล้ว พบว่า ผลการด าเนินโครงการทั้ง 3 โครงการ เป็นผลส าเร็จบรรลุ
ตามเป้าหมายหรือสภาพที่คาดหวังทั้งหมด 
 4.2.2  การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง 
 จากการด าเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-10 สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวังใน
ภาพรวมระดับวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ดังนี้ คือ ก่อนด าเนินการวิจัย การด าเนินงานของวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ด้านต่าง ๆ สืบเนื่องมาจากผู้วิจัยได้เล็งเห็นสภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
มุ่งเน้นการสอนแบบบรรยายท่องจ าแล้วให้ท าแบบฝึกหัดที่มีอยู่ในหนังสือ ซึ่งผู้เรียนสามารถท า
แบบฝึกหัดได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนเป็นผู้รับจนเคยชินท าให้ไม่เกิดการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ที่มีอยู่
ทั่วไปในโลกออนไลน์ หรือจากแหล่งความรู้ อ่ืน ๆ เกิดผลลัพธ์คือคุณภาพของผู้ เรียนที่ เข้าสู่
ตลาดแรงงานต่ ากว่ามาตรฐาน ไม่ได้รับองค์ความรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น จึงเป็น
เหตุผลให้ตัวบ่งชี้ที่  2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน) ระดับคุณภาพ “ต้อง
ปรับปรุง” วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องพัฒนาครูผู้สอนเติมเต็มในส่วนที่ขาด
นี้ เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นในการท างาน ตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องต้องแก้ปัญหาร่วมกัน 
 หลังด าเนินการวิจัย การด าเนินการของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ในด้านการจัดการ
เรียนรู้ในการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นใน
การท างาน โดยได้รับการพัฒนาจากทีมผู้ร่วมวิจัยเกิดประโยชน์ต่อวิทยาลัย โดยครูต้องเรียนรู้ก่อน
ส่งผลให้ครูได้พัฒนาวิชาชีพตนเองได้พัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในด้านอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นให้ลงมือปฏิบัติจริงและผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การเรียนรู้เกิดการคิดวิเคราะห์มากขึ้นมากกว่าการท่องจ า ผู้เรียนได้ดึงความคิดของตนเองออกมาใช้
ในการท ากิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกิดการมีระเบียบวินัยทางการศึกษา ส่งเสริมผู้เรียน
ให้พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพสู่สังคม ท าให้ผู้ปกครองเริ่มให้ความสนใจในการเข้ามา
มีส่วนร่วมในโครงการด าเนินการจัดการศึกษามากขึ้น รวมทั้งกรรมการบริหารสถานศึกษาสังกัดได้เห็น
ผลการพัฒนา เชื่อมั่นว่าผลการประเมินคุณภาพภายนอกในครั้งต่อไป คุณภาพของตัวบ่งชี้ที่ 2 
(ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน) มีระดับคุณภาพที่ดีขึ้นตามล าดับ เป็นที่น่าพอใจ 
การท างานมีการแสดงความคิดเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ มากขึ้นและการท างานเป็นไปแบบเป็นกันเองและมี
ส่วนร่วมในการลงมือท างานด้วยความเต็มใจรู้และเข้าใจบทบาทปัญหาที่ร่วมกันพัฒนา แก้ไขวิทยาลัย
ตนเองมากขึ้น 
  
4.3  การเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติจริง 
 จากการด าเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-9 สามารถสรุปผลการเรียนรู้ (Learning) ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ผู้วิจัย เรียนรู้ว่า “การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่บริหารได้” ถ้าเปลี่ยนแปลงแบบมี
ทิศทาง กรรมวิธีในการบริหารการพัฒนาต้องสร้างการมีส่วนร่วม การท างานจะดีที่สุดถ้าเอาไอเดีย 
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(Idea) มาแชร์กัน (Share) ระบบวันแมนโชว์ (One Man Show) หมดยุคจริง ๆ ในเวทีงานต้องอย่า
เกรงใจซึ่งกันและกันเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงาน เราต้องเพ่ิมมูลค่า (Value) ให้กับองค์กร การที่เรา
จะเป็นผู้บริหารต้องรู้คุณค่าของคนทุกระดับ คนเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของการท างาน ควรซาบซึ้ง
ในทุนมนุษย์ (Human Capital) เป็นทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุด ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (Human 
Right) มีอยู่ทุกคน ควรยกย่อง ชื่นชม และให้เกียรติซึ่งกันและกัน การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคือ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ เพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างสัมพันธ์กับคนอ่ืนเราต้องรู้สึกว่า
คนอ่ืนก็เป็นมนุษย์เช่นกัน ถ้าไม่มีความสัมพันธ์ของมนุษย์ (Human Relationship) ที่ดีในลักษณะ
ของทีมเวิร์ค (Teamwork) ความส าเร็จจะไม่บังเกิด การบริหารการพัฒนาที่ดีต้องใช้ความรู้บวกกับ
ประสบการณ์ถ้าตัดทิ้งตัวใดตัวหนึ่งจะไม่ยั่งยืน การที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรต้องลงมือปฏิบัติและ
ต้องมีใจกับสิ่งนั้นตลอดเวลาต้อง “ทุ่ม” ใจเต็มร้อย ทุ่มเทมุ่งมั่นกับสิ่งนั้นตลอดเวลาทุกลมหายใจจึง
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ผู้น าต้องมี “ใจ” ให้กับทีมงานอย่างแท้จริงที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุข “ใจนั้น
เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด” ในการสื่อสารกับผู้ร่วมวิจัยต้องสบตาคนฟังเพ่ือสร้างความมั่นใจและอบอุ่นใจ
แก่ผู้ร่วมวิจัยดุจดังค าที่ว่า “ดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจ” วิธีการสร้างความเข้าใจกับผู้ร่วมวิจัยโดย
ใช้วิธีการพูดคุยแบบกันเองไม่มีพิธีรีตองอะไรมากแต่ได้ผลงานเต็มที่เช่นกัน เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน
ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัยเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และเข้าใจในสิ่งที่ทุก
คนจะร่วมกันด าเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ และ
ในฐานะที่เป็นผู้วิจัยใน 3 ลักษณะคือ เป็นผู้รอบรู้ เป็นผู้อ านวยความสะดวก และเป็นผู้เสียสละการ
เรียนรู้และสร้างความร่วมมือในองค์กร หากทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทุกคนก็จะเทใจใน
การท างานด้วยความเต็มใจและจริงใจ ผู้วิจัยเรียนรู้ที่จะจัดการให้คุณค่าในตัวผู้ร่วมวิจัยทุกคนถูกน า
ออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เรียนรู้ถึงการท างานกับผู้ร่วมวิจัย ช่วยกันคิด ช่วยกันท าการ
วิจัยเพ่ือให้กิจกรรมเหล่านั้นประสบความส าเร็จ  เสมือนหนึ่งผนึกก าลังผู้ร่วมวิจัย ผู้วิจัย และ
คณะกรรมการบริหาร ไปสู่ภาพที่วาดไว้ร่วมกัน ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

2) ผู้ร่วมวิจัย เรียนรู้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวางแผนที่เกิด
จากการมีส่วนร่วมท าให้ทุกคนมองเห็นภาพรวมและความรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 
การระดมความคิดท าให้เกิดการมองมุมใหม่ที่แตกต่าง พลังบวกในตัวของผู้ร่วมวิจัยทุกคนสามารถ
ผลักดันให้ท าสิ่งที่เหนือกว่าการปฏิบัติกว่าปกติธรรมดาด้วยจุดหมายเดียวกันซึ่งเมื่อก่อนต่างคนต่างอยู่
คนละมุม เรียนรู้เทคนิคการวางแผนปฏิบัติการและการน าแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล เทคนิคการ
สังเกตและการบันทึกข้อมูล การถอดบทเรียน (Lesson Learned) เรียนรู้สิ่งที่เป็นปัญหาและเสาะหา
ข้อมูลสาเหตุของปัญหาที่วิทยาลัยก าลังเผชิญอยู่  เรียนรู้ในวิธีการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิผล เรียนรู้วิธีการประสานงานความร่วมมือระหว่างผู้วิจัยกับผู้วิจัยและผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัย 
เรียนรู้การยกย่องเพ่ือนร่วมงานและเพ่ือนต่างทีมงานในขณะปฏิบัติงานทุกคนต้องช่วยเหลือกันมีความ
เอ้ืออาทรต่อกันไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเดอะสตาร์แต่ทุกคนเป็นเดอะสตาร์ทุกคนส่งสัญญาณถึง
ความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ความไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่ต้องสร้าง
ตลอดเวลาต้องรักษาไว้ การท างานต้องอย่าแยกกันท า จะต้องท างานแบบบูรณาการจึงจะช่วย
แก้ปัญหาได้ทั้งระบบ การพัฒนาทักษะผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีต้องใช้เวลาและความอดทนของ
นักวิจัยเราไม่สามารถแก้ปัญหาพลิกฟ้ืนคืนมาได้ทันที่ในวงจรเดียวต้องปฏิบัติสม่ าเสมอต่อเนื่องเป็น
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ระบบ เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติงาน เรียนรู้ที่จะเป็นผู้น าการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้มี
ความตรงต่อเวลา เรียนรู้คุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ร่วมวิจัยว่าทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ 
มีความรู้ความสามารถต้องการการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน เรียนรู้การท างาน  ประสบการณ์การ
ท างาน และเรียนรู้ที่จะเป็นผู้มีความมุ่งมั่นเปิดใจให้อภัยและสร้างความเป็นเอกภาพในองค์กรต่อไป 

 3) ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์การท างานในแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัยคือ    
1) ศูนย์ฝีกวิชาชีพร้านถ่ายเอกสาร เรียนรู้ถึงประสบการณ์ของพ่อค้าแม่ค้า การขายของ การคิดเงิน 
การท าบัญชีรายรับรายจ่าย การตรวจสอบสินค้า จากวิชาชีพที่เรียนมาน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
เรียนรู้การสังเกตผู้คน การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนระหว่างการขายของ เช่น ลูกค้าทั้ง
ครูและนักเรียนแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน ลูกค้าบางประเภทชอบให้พูดดีเฮฮา ลูกค้าช่างยนต์เดินเข้า
มาต้องการแบบนั้นแบบนี้แค่ให้เสร็จไม่สนใจรายละเอียด แต่ลูกค้าพาณิชยการจะมีความละเอียด
รอบคอบ คอยบอกว่าต้องปรับตรงนี้ตรงนั้น เป็นต้น เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากหน้างาน 
เรียนรู้ทักษะการคิด เช่น ปัญหาความล่าช้าทางเทคโนโลยีจะต้องเน้นวิธีการพูดและการสื่อสารกับ
ลูกค้า เรียนรู้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากการท างาน เช่น เรียนรู้การท างานของเครื่องพิมพ์มากขึ้น 
เรียนรู้การช่วยเหลือเพ่ือนที่ท างานไม่เป็น เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีการสอนเพ่ิมเติม เรียนรู้
การท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เรียนรู้การจะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อวิทยาลัยเกิดจิตวิญญาณของความเป็นเจ้าของ (Sense of Belonging) 2) การเรียนรู้ใน
โครงการศูนย์บริการยานยนต์ สาขาช่างยนต์ ผู้เรียนได้เรียนรู้การพัฒนาทักษะความสามารถก่อนออก
สู่อาชีพ เดิมเป็นการเรียนรู้แบบหลักทฤษฎี การเรียนรู้ใหม่น าทฤษฎีที่เรียนมาประยุกต์ใช้งานจริงได้
ทันทีมีแรงจูงใจในการเรียนโดยลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ท าให้ผู้เรียนจากก่อนหน้านี้
เรียนแบบท่องจ าแต่เมื่อได้ลงมือปฏิบัติรู้สึกตื่นเต้นและดีใจ เรียนรู้การคิด การแก้ปัญหา การท างาน
เป็นทีม ได้มีส่วนร่วมในการบริการยานยนต์แม้ว่าจะยังไม่ช านาญแต่ก็มีครูคอยให้ค าแนะน าเหลือ
ตลอดเวลา ได้รับค าชมในการท างานแม้ว่าระยะเวลาในการซ่อมใช้เวลานาน เรียนรู้การมีส่วนร่วมการ
ปรับภูมิทัศน์ การท าความสะอาดบริเวณ การทาสีภายในภายนอกอาคาร การตรวจสอบเครื่องมือ
อุปกรณ์และการดูแลรักษาหลังใช้งาน เรียนรู้อะไหล่และน้ ามันเครื่องชนิดต่าง  ๆ เรียนรู้การใช้
เครื่องมือและพยายามศึกษาเพ่ิมเติม เรียนรู้การติดตั้งระบบไฟสว่าง เรียนรู้การเตรียมตัวเข้า
ศูนย์บริการยานยนต์ต้องใส่ชุดช็อปให้เรียบร้อย แต่งกายให้ถูกระเบียบ เตรียมผ้าเช็ดมือ อุปกรณ์ปะ
แจ รองเท้าเซฟตี้พร้อมที่จะปฏิบัติงาน เรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนาตนเอง สอนให้กล้าคิด กล้าท า 
กล้าแสดงออกมากขึ้น เรียนรู้การพัฒนาสมองในด้านต่าง ๆ จากการท างานเป็นทีมมีความสามัคคีใน
หมู่คณะ เรียนรู้จักการระดมความคิดในการแก้ปัญหาเป็นกลุ่มและระหว่างกลุ่ม เรียนรู้การท างานเป็น
ระบบระเบียบ มีความภูมิใจได้รับการสนับสนุนจากครูและเพ่ือนที่ดี ในแต่ละวัน เมื่อท าไปแล้วมี
ความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ มากยิ่งเป็นวิชาชีพติดตัวในวันข้างหน้า จึงท าให้ผู้เรียน อยากเรียน 
อยากรู้ อยากทราบ แล้วลงมือด้วยตนเอง จึงสังเกตได้จากพฤติกรรมการท ากิจกรรมของผู้เรียนที่มี
ความสุขสามารถบริหารเวลาเรียนและเวลาท ากิจกรรมได้ด้วยตนเอง และ 3) การเรียนรู้ในโครงการ
เดนิตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการคิดในการวางแผนก่อนน า
เห็ดเข้าโรงเรือนว่าจัดเห็ดให้เป็นรูปแบบไหนเพ่ือความสะดวกในการรดน้ าและเก็บเห็ด คิดแก้ปัญหา
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เมื่อเห็ดเกิดเชื้อรา คิดวางแผนแบ่งความรับผิดชอบในการรดน้ าเห็ดแต่ละวัน คิดหาตลาดรองรับเมื่อ
เห็ดออกผลผลิตเป็นจ านวนมากในช่วงแรก สิ่งที่สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ก่อนจะท า
อะไรต้องคิดวางแผนให้ดีก่อน ถ้าเกิดปัญหาต้องคิดวางแผนในการแก้ปัญหา เรียนรู้การระดมความคิด
ในการที่จะท าการทดลองปลูกเห็ดชนิดใหม่ปี 2561 เช่น เห็ดเข็มทอง เห็ดขอนขาว เพราะเห็ดชนิด
ใหม่อาจเพ่ิมมูลค่ามากกว่าเห็ดนางฟ้า อยากลองปลูกเห็ดวิธีการใหม่ ๆ ที่ออกดอกเร็วและมูลค่าเพ่ิม
กว่าเดิม คิดหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมขึ้น เรียนรู้การให้ความรู้สู่รุ่นน้องที่สนใจท าโครงการเห็ด
รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ “เห็ดนางฟ้า” และให้น้อง ๆ ลงมือปฏิบัติในสถานที่จริง เช่น การเก็บเห็ด น้อง ๆ ได้
รู้จักกับก้อนเห็ดที่เป็นเชื้อรา รู้จักวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นการป้องกันเชื้อราไม่ให้แพร่ระบาด เทคนิคท่ีท า
ให้เห็ดออกดอกเร็วและบาน เทคนิคการรดน้ าเห็ดให้ทั่วถึง น าข้อบกพร่องของการท าโครงการเห็ดครั้ง
นี้ไปปรับใช้ในครั้งต่อไป ถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดให้รุ่นน้องท าหน้าที่ต่อไปในโรงเรือนเห็ดที่ 1 เรียนรู้ว่า
การท างานใด ๆ หากเราดูแลใส่ใจและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นเราจะประสบความส าเร็จในที่สุด 
เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร การพูดโน้มน้าวใจเชิญชวนคนในหมู่บ้านและคนในวิทยาลัยมาซื้อเห็ ด การ
สื่อสารกับคนในทีมแจกแจงงานให้ชัดเจน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม เรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
การโปรโมท (Promote) สินค้าผ่านออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค การสั่งจองสินค้าผ่านแชทพูดคุย (Chat) 
เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาคือสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รู้จักคิดวิเคราะห์หาต้นสายปลายเหตุ
แล้วค่อย ๆ หาวิธีแก้ปัญหา เช่น การที่ เห็ดมีเชื้อราเกิดจากอะไร พอรู้แล้วค่อยมาหาวิธีแก้ไข 
เช่นเดียวกับการน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน หากใจเย็นค่อย ๆ คิดจะหาวิธีแก้ปัญหาได้ง่ายดาย ทักษะ
การใช้ชีวิต ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักท ามาหากินหาอาชีพเสริม
ระหว่างเรียน รู้จักและเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคลว่ามีนิสัยความสามารถอย่างไร รู้จักการใช้
เวลาอย่างเหมาะสมและระยะเวลาที่พึงใช้ปฏิบัติกิจกรรม การเรียน รู้ว่าเวลาไหนควรท าอะไร และรู้
ว่าเงินหายาก 

 4) วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เรียนรู้การสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัยไว้อ านวย
ความสะดวกให้กับครูและผู้เรียนได้ท ากิจกรรม ได้แก่ ศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร ศูนย์บริการ  
ยานยนต์ และ โรงเรือนเห็ด วิทยาลัยได้พัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับผู้เรียนจากประสบการณ์ปฏิบัติจริง
ท าให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพต่อการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้ผู้เรียนคิดได้ด้วยตัวเองไม่ใช่คิดตาม ครูสรุป
การเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนและให้ความรู้ทีหลัง เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน โดยครูเป็น
Facilitator และที่ส าคัญทางผู้บริหารวิทยาลัยมีนโยบายให้ครูด าเนินการท าโครงการ/กิจกรรม
ต่อเนื่องตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่เน้นการพัฒนาในเรื่องนั้น  ๆ หรือ
โครงการนั้น ๆ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด และมีการสะท้อนผลหลังการสังเกตการด าเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ และน าผลที่ได้จากการสะท้อนผลไปปรับปรุงพัฒนาต่อยอด ซึ่งในอนาคตผู้รับ
ใบอนุญาตจะสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านหน้าวิทยาลัยให้สามารถบริการลูกค้าภายนอกต่อไป 

4.4  ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น (New Knowledge) 

 ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ปัญหาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ที่ก าหนดเป็นการ
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เฉพาะเจาะจง (Purposive) ด้วยวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ของกิจกรรมการวางแผน 
การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล จึงเป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในบริบทเฉพาะ (Specified 
Context) ที่ไม่อาจจะน าไปใช้อ้างอิงได้เหมือนการวิจัยเชิงปริมาณ จึงมีข้อจ ากัดในการน าไปอ้างอิง
แบบทั่วไป แต่สามารถจะน าไปเพื่อเป็นกรณีศึกษาเพ่ือการประยุกต์ใช้ได้ ดังทัศนะของ Coghlan and 
Brannick (2007) และ James, Milenkiewcz and Bucknam (2008) ที่กล่าวว่า “ผลการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการมีข้อจ ากัดในการน าไปเผยแพร่หรืออ้างอิง แต่สามารถน าเอาประเด็นข้อคิดหรือเหตุการณ์
ส าคัญที่เกิดขึ้นเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือที่
ก าลังมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได้”  
 ดังนั้น ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยในครั้งนี้ จึงเป็นความรู้ใหม่ในบริบทเฉพาะที่เป็นผล
จากการด าเนินการวิจัยในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เป็นความรู้ใหม่ที่เกิดจากการบูรณาการของ
องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ คือ (1) จุดมุ่งหมายของการวิจัยในการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ
นักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ (2) หลักการที่ใช้ในการวิจัย 13 ประการที่ (3) หลักการใน
การด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในแต่ละขั้นตอนของการวิจัย (4) วงจรการวิจัย 2 
วงจร และขั้นตอนในการวิจัย 10 ขั้นตอน และ (5) โครงการและกิจกรรมในแต่ละโคร งการ 3 
โครงการ ที่ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยจ านวน 17 คน ก าหนดขึ้นเพ่ือการปฏิบัติและเพ่ือการแก้ปัญหาของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ในการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งเมื่อปฏิบัติแล้วได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามท่ีคาดหวัง ดังนี้  

1) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี 4 กิจกรรม 
ประสบความส าเร็จทั้ง 4 กิจกรรม คือ (1) การอบรมให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน (2) การเตรียมห้อง
ศูนย์ฝึกวิชาชีพร้านถ่ายเอกสาร (3) การเปิดบริการ และ (4) การอบรมการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมศูนย์ฝึก
อาชีพร้านถ่ายเอกสาร 

2) โครงการศูนย์บริการยานยนต์ สาขาช่างยนต์ ประสบความส าเร็จทั้ง 4 กิจกรรม คือ 
(1) การปรับภูมิทัศน์ศูนย์บริการยานยนต์ (2) การเตรียมความพร้อมศูนย์บริการยานยนต์ (3) การ
ทดสอบบริการ และ (4) การท าห้องรับรองลูกค้าศูนย์บริการยานยนต์ 

3) โครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า มี 4 กิจกรรม ประสบ
ความส าเร็จทั้ง 4 กิจกรรม คือ (1) การศึกษาดูงานและสร้างโรงเรือนเห็ด (2) การปลูกเห็ด (3) การ
จ าหน่ายเห็ด และ (4) การแปรรูปเห็ดและอบรมวิธีการปลูกเห็ดส่งต่อรุ่นน้อง 

การด าเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผู้เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยี
คุวานันท์ โดยผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย 17 คน ใน 3 โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นการ
ด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ 1) การสร้าง
ความเป็นกันเองกับผู้ร่วมวิจัย 2) การเสริมพลังความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัย 3) การจัดท าปฏิทินการท างาน 
และ 4) การประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ 1) การวิเคราะห์
สภาพ 2) ก าหนดปัญหาและท าความเข้าใจปัญหา 3) การถ่ายทอดแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการ
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พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียน ให้ผู้ร่วมวิจัย 4) การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
และ 5) การสรุปผลการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ 1) การก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติร่วม 2) การประเมินสภาพการด าเนินงานก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 3) การน าแผนลงสู่การ
ปฏิบัติ และ 4) การสรุปผลการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ 1) ก าหนดรูปแบบ
และวิธีการ 2) การสังเกตผล และ 3) การสรุปผลการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่  5 การสะท้อนผล (Reflecting) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ  1) การ
สังเคราะห์ความรู้ 2) การน าเสนอรายงาน และ 3) การสรุปผลการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่ (Re-Planning) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ น าเสนอ
รายงานวิเคราะห์ และวิพากษ์ประเมินปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนา พร้อมวางแผนปฏิบัติการใหม่ 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ (Re-Acting) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ 1) การก าหนด
แนวปฏิบัติ 2) การปฏิบัติกิจกรรม และ 3) การสรุปผลการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตใหม่ (Re-Observing) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ 1) ก าหนด
รูปแบบและวิธีการ 2) การสังเกตและเสนอรายงานผล และ 3) การสรุปผลการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผลใหม่ (Re-Reflecting) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ การ
สังเคราะห์ความรู้ การน าเสนอรายงานการประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion) สรุปผลการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม 10 ขั้นตอน 

ส าหรับความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการใน 5 องค์ประกอบดังกล่าว ผู้วิจัย
ก าหนดชื่อเรียกว่า “โมเดลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียน: กรณีประสบผลส าเร็จใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์” ดังแสดงในภาพที่ 4.41 
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กิจกรรมใน 3 
โครงการเพื่อ
การพัฒนา

ทักษะศตวรรษ
ท่ี 21 ส าหรับ
นักเรียนใน
วิทยาลัย

เทคโนโลยี      
คุวานันท์ ท่ี

ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยก าหนด 

โครงการศูนย์ฝึกวิชาชีพร้านถ่ายเอกสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มี 4 กิจกรรม คือ  (1) การอบรมให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติ  (2) การเตรียมห้องศูนย์ฝึก
อาชีพร้านถ่ายเอกสาร  (3) การเปิดบริการ (4) การอบรมการปฏิบัตงิานเพิ่มเติม 

 

โดยการ
ด าเนินงาน

ตามกิจกรรม
ใน 10 

ขั้นตอน ของ
การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ
แบบมีส่วน
ร่วมท่ีแสดง

ข้างล่าง 

โครงการศูนย์บริการยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ มี 4 กิจกรรม คือ  (1) การปรับภูมิ
ทัศน์ศูนย์บริการยานยนต์  (2) การเตรียมความพร้อมศูนย์บริการยานยนต์  (3) การ
ทดสอบบริการยานยนต์  (4) การท าห้องรับรองลูกค้า 
 

 
ขั้นตอนที่ 1 ภาคเตรียมการ 
1.1 การสร้างมิตรภาพ 
1.2 การเสริมพลังความรู้ 
1.3 การจัดท าปฏิทิน
ด าเนินการวิจัย  
1.4 การประเมินและสรุปผล 

จุดมุ่งหมาย 
เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 

21 ส าหรับนักเรียนใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัย 17 คน 

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล 
ส่งผลต่อความส าเร็จเกิดการ
เปลี่ยนแปลงท้ังที่คาดหวัง

และไม่คาดหวังก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งในระดับบุคคล 
กลุ่มบุคคลและวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผล
ใหม่ 
9.1 สังเคราะห์ความรู้ 
9.2 การน าเสนอรายงาน 
9.3 ประเมินและสรุปผล 
 

ขั้นตอนที่ 3 การ
ปฏิบัติ 
3.1 ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติ 
3.2 ปฏิบัติกิจกรรม 
3.3 ประเมินและ
สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต 
4.1 การก าหนดรูปแบบ
และวิธีการ 
4.2 การน าเสนอ
รายงาน 
4.3 ประเมินและ
สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 5 การ
สะท้อนผล 
5.1 การสังเคราะห์
ความรู้ 
5.2 การน าเสนอรายงาน 
5.3 ประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน
ใหม่ 
6.1 การน าเสนอรายงาน 
6.2 สังเคราะห์และวิพากษ์ 
6.3 ประเมินปัญหาท่ี
ต้องการแก้ไขหรือพัฒนา 
6.4 แผนปฏิบัติการใหม่ 
6.5 ประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ
ใหม่ 
7.1 ก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
7.2 ปฏิบัติกิจกรรม 
7.3 ประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 8 การ
สังเกตใหม่ 
8.1 การสังเคราะห์
ความรู้ 
8.2 การน าเสนอ
รายงาน 
8.3 ประเมินและ
สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน 
2.1 วิเคราะห์ 
2.2 ก าหนดปัญหา 
2.3 ประเมินประเด็นปัญหา 
2.4 แผนปฏิบัติการ/โครงการ 
2.5 ประเมินและสรุปผล 

กิจกรรมใน 2 วงจรและ 10 ขั้นตอน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 

โครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า มี 4 กิจกรรม คือ 
(1) ศึกษาดูงานและสรา้งโรงเรือนเห็ด (2) การปลูกเหด็  (3) การจ าหน่ายเห็ด  (4) การ
แปรรูปเห็ดเพื่อสร้างรายได้ (เห็ดทอด) และอบรมวิธีการปลูกเห็ดส่งต่อรุ่นน้อง 

ภาพที่ 4.41  โมเดลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียน: กรณีประสบผลส าเร็จในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ผลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ด้วยการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน 4 ประเด็นดังนี้ 1) ผลการด าเนินงานจากขั้นตอนการเตรียมการ และการ
วางแผน การน าแผนไปปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผลใน 2 วงจร 2) ผลการเปลี่ยนแปลง 
(Change) จากการปฏิบัติ 3) ผลการเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติในตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และ
วิทยาลัย และ 4) ความรู้ใหมท่ี่เกิดขึน้ (New Knowledge) จากการปฏิบัติ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์” เป็นการวิจัยในระดับ
วิทยาลัย (College-Wide) ด าเนินการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณลักษณะ 3 
ประการคือ ประการที่หนึ่ง เป็นวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.2554 -
2558) ในระดับดี แต่มีตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน) ระดับคุณภาพ 
“ต้องปรับปรุง” ประการที่สอง เป็นวิทยาลัยที่มีความประสงค์เข้าร่วมการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
ส าหรับนักเรียนด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมติของคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ และผู้ที่มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ทุกฝ่าย และประการสุดท้ายเป็นวิทยาลัยที่ผู้วิจัยจะสามารถเข้าไปปฏิบัติงาน
ภาคสนามได้ตลอดระยะเวลาที่จะท าการวิจัย โดยพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านการคมนาคม 
ด้านความปลอดภัย ด้านการประสานงาน ด้านการติดต่อที่รวดเร็ว ความสะดวก และความเป็นไปได้
ต่อการที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลในการสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึกภาพ และการบันทึกสียง ใน
กิจกรรมที่ด าเนินการ ซึ่งผลจากการเลือกได้สถานที่ที่จะด าเนินการวิจัย คือ วิทยาลัยเทคโนโลยี        
คุวานันท์ จังหวัดขอนแก่น 

ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ร่วมวิจัยโดยยึดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 
รวมจ านวน 17 คน ประกอบด้วย 1) นายกวินทร์ ฉิมนาคพันธ์ 2) นายวัชรพล ชลเดช 3) นาย       
ชัยอนันต์ วูดเล่ย์จูเนียร์ 4) นายไพรัตน์ วันไชย์ 5) นาย กฤษณะ พูลกลาง 6) นางสาวปิยะพร       
สิทธิโคตร 7) นายไพวัลย์ เข็มมี 8) นางสมประสงค์ ข้อยุ่น 9) นางสุทิน สมสมัย 10) นางชนิดาภา 
บริสุทธิ์ 11) นางศิริรัตน์ พันแก้ว 12) นายวันชัยศิริ พลหาญ 13) นางสาวณัฐริกา อ่อนศิลา 14) นาย
ประสิทธิ์ แสงอรุณ 15) นางสาวพัชราภรณ์ ลาค า 16) นางจุฑารัตน์ โนนศรีโคตร และ 17) นาย
ธนวัฒน์ แสนค าวงษ์ โดยผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัยมีบทบาทมีสถานะท่ีเท่าเทียมกันในการร่วมกันคิด ร่วมกัน
ปฏิบัติ ร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อนผลการวิจัยทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน 

ในการวิจัยผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ Mills (2007) 
ซึ่งจ าแนกเป็นสามกลุ่ม ดังนี้ 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) แบบสัมภาษณ์กลุ่ม 
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(Focus Group Interview) มี 1 ฉบับ เครื่องมือการวิจัยฉบับที่  2 2) แบบสังเกต (Observation 
Form) มี 1 ฉบับ เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 3 และแบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ เครื่องมือ
การวิจัยฉบับที่ 5 และ 3) แบบตรวจสอบหรือบันทึก (Examining/Records) เช่น บันทึกอนุทิน 
(Journal) เครื่องบันทึกเสียงและบันทึกภาพ (Audiotapes and Videotapes) หลักฐานสิ่งของ 
(Artifacts) บันทึกภาคสนาม (Field Notes) มี 2 ฉบับ (เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 1 และเครื่องมือการ
วิจัยฉบับที่ 3) 

กระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์นี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยใช้ขั้นตอนของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research: PAR) ตามแนวคิดของ วิ โรจน์       
สารรัตนะ (2558) ที่มีวงจรการปฏิบัติของกิจกรรมวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Act) การสังเกต 
(Observe) และการสะท้อนผล (Reflect) จ านวน 2 วงจร มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยทั้งก่อนและ
หลังการด าเนินงานใน 2 วงจรดังกล่าวเป็น 10 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การเตรียมการ (Preparation)     
(2) การวางแผน (Planning) (3) การปฏิบัติ (Acting) (4) การสังเกต (Observing) (5) การสะท้อนผล 
(Reflecting) (6) การวางแผนใหม่ (Re-Planning) (7) การปฏิบัติใหม่ (Re-Acting) (8) การสังเกต
ใหม่ (Re-Observing) (9) การสะท้อนผลใหม่ (Re-Reflecting) และ 10) การสรุปผล (Conclusion) 
ดังมีผลการวิจัยที่สรุปได้ดังต่อไปนี้ ตามล าดับ 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

5.1.1  ผลการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 
ผลจากการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ด าเนินการมา

ตั้งแต่ในขั้นตอนที่ 1 เป็นต้นมา ท าให้ได้มาซึ่งข้อที่จะสรุปผลร่วมกันเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน พร้อม
ทั้งแสดงความเห็นรับรองในที่ประชุมพร้อมกันของผู้ร่วมวิจัยในขั้นตอนที่ 1-10 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.1  ผลการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1-10 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
ขั้นตอนที่ 1 การ
เตรียมการ 
(Preparation) 

1) การสร้างความเป็น
กันเองกับผู้ร่วมวิจัย 

2) การเสริมพลังความรู้
ให้กับผู้ร่วมวิจัย 

3) การจัดท าปฏิทินการ
ท างาน  
4) การประเมินและ
สรุปผล 

- บรรลุตามวัตถุประสงค์  
- ได้รับความร่วมมือและตอบรับงานวิจัย 
- ได้ปฏิทินเพ่ือการด าเนินงานวิจัยเพื่อใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติตลอดระยะเวลาวิจัย 
- มีการจัดอบรมเพ่ิมความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัยเกี่ยวกับ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เทคนิค
การวางแผนปฏิบัติการและการน าแผนลงสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล การสังเกตและการ
บันทึกข้อมูลจากการสังเกต การถอดบทเรียน 

 



172 

ตารางที่ 5.1  (ต่อ) 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
ขั้นตอนที่ 2  
การวางแผน 
(Planning) 

1) การวิเคราะห์สภาพ 
2) ก าหนดปัญหาและท า

ความเข้าใจปัญหา 
3) การถ่ายทอดแนวคิด

ในบทที่ 2 ให้ผู้ร่วม
วิจัย 

4) การจัดท าแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) 

5) การสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

- บรรลุวัตถุประสงค์  
- เกิดความเข้าใจการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 

ส าหรับนักเรียน ได้แผน ปฏิบัติการเพ่ือน าไปใช้
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานจ านวน 3 
โครงการ ประกอบด้วย  

1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

2. โครงการศูนย์บริการยานยนต์ สาขาช่างยนต์ 
3. โครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อท่ีพ่อท า ปลูก

เห็ดนางฟ้า 
ขั้นตอนที่ 3  
การปฏิบัติ 
(Acting) 

1) การก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติ งานร่วมกัน 

2) การประเมินสภาพ
การด าเนินงานก่อนน า
แผนลงสู่ 

- บรรลุตามวัตถุประสงค์  
- ได้ทีมงานที่รับผิดชอบด าเนินงานใน  แต่ละ

โครงการพร้อมก าหนดทีมติดตามและประเมินผล 

 การปฏิบัติ 
3) การน าแผนลงสู่การ
ปฏิบัติ 
4) การประเมินและ
สรุปผล 

- ได้เครื่องมือการวิจัย 5 ฉบับส าหรับใช้ในการ
ด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 4  
การสังเกต 
(Observing)  

1) การก าหนดรูปแบบ
และวิธีการ 

2) การสังเกตผล 
3) การประเมินผลและ
สรุปผล 

- ผู้ร่วมวิจัยและทีมประเมินมีความเข้าใจในเทคนิค
วิธีการสังเกตผลและสามารถใช้เครื่องมือในการ
สังเกตได้มีประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสะท้อนผลการ
ด าเนินงาน ท าให้ผู้ร่วมวิจัยทราบถึง
ความก้าวหน้าโครงการในการท างาน ได้แบ่งปัน
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน 

ขั้นตอนที่ 5  
การสะท้อนผล 
(Reflecting) 

1) การสังเคราะห์ความรู้ 
2) การน าเสนอรายงาน 
3) การประเมินและ
สรุปผล 

- บรรลุตามวัตถุประสงค์  
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เห็นถึงสภาพการ

เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิด
จากการปฏิบัติ 
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ตารางที่ 5.1  (ต่อ) 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
ขั้นตอนที่ 6  
การวางแผนใหม่ 
(Re-Planning) 

น าเสนอรายงาน
วิเคราะห์และวิพากษ์ 
ประเมินปัญหาที่ต้องการ
แก้ไขหรือพัฒนาพร้อม
วางแผนปฏิบัติการใหม่ 

- บรรลุตามวัตถุประสงค์  
- ได้แผนปฏิบัติการชุดใหม่เพ่ือน าไปใช้ในการ

พัฒนางานให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

ขั้นตอนที่ 7  
การปฏิบัติใหม่   
(Re-Acting) 

1) การก าหนดแนว
ปฏิบัติ 
2) การปฏิบัติกิจกรรม 
3) การประเมินและ
สรุปผล 

- บรรลุตามวัตถุประสงค์  
- ผลจากการน าโครงการลงสู่การปฏิบัตินอกจากจะ
ท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ได้รับการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นใน
การท างาน) ยกระดับคุณภาพไว้ในเกณฑ์ระดับ 
“ดี” ขึ้นไป 

ขั้นตอนที่ 8  
การสังเกตใหม่   
(Re-Observing) 

1) ก าหนดรูปแบบและ
วิธีการ 
2) การสังเกตและ
รายงานผล 
3) การประเมินและ
สรุปผล 

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้ร่วมวิจัยและทีมประเมิน
มีความรู้ใจเทคนิคและวิธีการสังเกตผล สามารถใช้
เครื่องมือในการสังเกตอย่างมีประสิทธิภาพ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลของการ
ด าเนินงานผู้ร่วมวิจัยได้ทราบถึงความก้าวหน้าใน
การท างานได้แบ่งปันประสบการณ์กัน 

ขั้นตอนที่ 9  
การสะท้อนผล
ใหม่ 
 (Re-Reflecting) 

1) สังเคราะห์ความรู้  
2) การน าเสนอรายงาน 
3) ประเมินและสรุปผล 

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ได้เห็นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ และ
ความรู้ใหม่ที่จากการลงปฏิบัติ ทั้งในระดับตัว
บุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดับองค์กร 

ขั้นตอนที่ 10 การ
สรุปผล 
(Conclusion)  

ร่วมกันทบทวนและสรุป
ประสบการณ์การท างาน
ที่ผ่านมา 

- ได้บทสรุปจากการยืนยันของผู้ร่วมวิจัย ซึ่ง
ประกอบด้วยผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ผลการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้และความรู้ใหม่
จากการปฏิบัติ  

 
5.1.2  การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 

ผลการวิจัย พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง
และการเปลี่ยนที่ไม่คาดหวัง ดังนี้ 

1) ผลการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง 
ผลการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง จ าแนกออกเป็น 2 ระดับคือ 1) ผลการเปลี่ยนแปลง

ในระดับที่เป็นภาพรวมของวิทยาลัย และ 2) ผลการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมในโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 
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1.1) ผลการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เป็นภาพรวมของวิทยาลัย 
    ผลการวิจัย พบว่า ก่อนด าเนินการวิจัย สภาพทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 2.57 เมื่อพิจารณา
เป็นรายทักษะพบว่า ทักษะการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ย 2.35  ทักษะการคิด มีค่าเฉลี่ย 2.38 ทักษะการ
แก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ย 2.59 ทักษะการใช้ทักษะชีวิต มีค่าเฉลี่ย 3.06 และ ทักษะการใช้เทคโนโลยี มี
ค่าเฉลี่ย 2.47 หลังการวิจัย พบว่า ทั้งโดยภาพรวมและรายทักษะ ผู้เรียนมีทักษะเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.52 ที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 3.00 ทุกทักษะ เมื่อจ าแนกเป็นรายทักษะ  
ทักษะการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ย 3.35 ทักษะการคิด มีค่าเฉลี่ย 3.38 ทักษะการแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ย 3.38 
ทักษะการใช้ทักษะชีวิต มีค่าเฉลี่ย 3.88 และ ทักษะการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 3.62  ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการประเมิน พบว่า สูงกว่าก่อนการวิจัยทุกทักษะ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความพึง
พอใจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ยึดถือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษาที่มุ่งหวั งให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะมีผลอย่างมากต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียน เพราะว่าการศึกษาแนว
ใหม่ต้องไปแนวทางเดียวกับโลกธุรกิจ ที่ผ่านมาเราสอนไปอย่างหนึ่งเด็กจบออกไปแล้ว หน่วยงานยัง
ต้องเทรนนิ่ง (Training) เพ่ือให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการ เป็นการเสียเวลากับหน่วยงาน และเด็กรุ่นใหม่ 
ต้องการระบบการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของเขา แต่เดิมเด็กอาจเรียนรู้ผ่าน Case 
Study บนกระดาษ แต่เด็กรุ่นใหม่ต้องการมากกว่านั้น ขณะที่ผู้ประกอบการก็เรียกร้องถึงคุณภาพ
ของผู้ เรียน การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เด็กจะกระตือรือร้นอยากเรียนเพราะได้เจอ
ประสบการณ์จริงโดยวิทยาลัยสามารถปูทางให้ผู้เรียนได้เลยตั้งแต่ยังไม่ออกจากรั้ววิทยาลัย จึงควร
มุ่ งเน้นสร้างผู้ เรียนมีความรู้จริง จากประสบการณ์จริง มากกว่าการเรียนทฤษฎี  ซึ่ งเมื่อใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการ
เรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในแนวทางใหม่  

1.2) ผลการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ผลการวิจัย พบว่า ทุกกิจกรรมในแต่ละโครงการของแผนปฏิบัติการประสบ

ผลส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังแสดงในตารางที่ 5.2 
 

ตารางที่ 5.2  ผลการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X ̅ S.D. ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการ
ศูนย์ฝึกอาชีพ
ร้านถ่าย
เอกสาร สาขา 

1. การอบรมให้
ความรู้ก่อนการ
ปฏิบัติงาน 

4.24 0.66 มีการอบรมผู้เรียนหลายด้านคือ การใช้
เครื่องใช้ส านักงานแต่ละประเภท เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และส าเนา เครื่อง
เคลือบบัตร การท าบัญชี การบริการ ยิ้ม 
ไหว้ ทักทาย ความซื่อสัตย์ มีความมั่นใจ มี
ทักษะในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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ตารางที่ 5.2  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X ̅ S.D. ผลการด าเนินงาน 
 2. การเตรยีมห้อง

ศูนย์ฝึกอาชีพร้าน
ถ่ายเอกสาร 

4.32 0.45 ใช้ห้องเซิร์ฟเวอร์ชั้น 2 ออกแบบร้าน เดิน
สายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 3 จุด และมีการแชร์
เครื่องพิมพ์ให้สามารถสั่งพิมพ์งานได้ทุก
เครื่อง ต้ังเคาน์เตอร์เก็บเงิน จุดจ าหน่าย
สินค้าอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ เช่น เครื่อง
เขียน กระดาษ อุปกรณ์การเข้าเล่มรายงาน
ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์
เครื่องเก่าท่ีไม่ได้ใช้งาน ตรวจสอบว่า
อุปกรณ์ตัวใดมีปัญหาและให้ผู้เรียนท าการ
ซ่อมบ ารุง (ประยุกต์เนื้อหาที่เรียนมาใช้ใน
การซ่อมบ ารุง) ผู้เรียนได้พัฒนาสมองใน
ด้านต่าง ๆ เป็นการเรียนรู้ที่ไม่ได้อยู่ใน
ห้องเรียน ได้ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
วิทยาลัย 

 3. การเปิดบริการ 4.58 0.68 เวลาท าการ จันทร์-ศุกร์ เปิดบริการ 3 ช่วง 
คือเวลา 07.00-08.30 เวลา 11.45-13.00 
และ เวลา 15.00-16.30 การเปิดท าการใน
วันแรกลูกค้าผู้เรียนมาใช้บริการจ านวนมาก
เกินความคาดหมาย ทั้งการถ่ายเอกสาร 
พิมพ์งาน เข้าเล่ม เคลือบบัตร และซื้อ
สินค้าด้วย และสรุปรายรับรายจ่ายกระทบ
กับเงินสดแล้วน าเงินฝากที่ครูหัวหน้าทีม 1 

 4. การอบรมการ
ปฏิบัติงาน 

4.18 0.63 อบรมการใช้งานโปรแกรมกราฟิก การ
แปลงไฟล์ข้อมูล การบีบอัดข้อมูล การใช้
อีเมล์ การดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล การอัพ
ไฟล์ข้อมูล พร้อมการใช้ Google Apps 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถให้
ค าแนะน ากับผู้ที่ใช้บริการได้ อบรมการเข้า
เล่มรายงานไม่ให้กระดาษยับ การถนอม
เครื่องมืออุปกรณ ์การบริการของผู้เข้าร่วม
โครงการซึ่งจะต้องมีการยิ้ม 
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ตารางที่ 5.2  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X ̅ S.D. ผลการด าเนินงาน 
 เพ่ิมเติมศูนย์ฝึก

อาชีพร้านถ่าย
เอกสาร 

  ไหว้ ทักทาย ให้กับลูกค้า แล้วยังต้องเพ่ิมเติม
เรื่องการช่วยเหลือลูกค้าในทุก ๆ ด้าน การ
พูดคุยกับลูกค้าแบบเป็นมิตรและมีใจรักใน
งานบริการ การทวนสินค้า ราคาสินค้า รับ
เงินจากลูกค้า  และทอนเงิน พร้อมทั้งกล่าว
ค าขอบคุณกับลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจใน
การรับบริการจากศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่าย
เอกสาร 

2. โครงการ
ศูนย์บริการ
ยานยนต์ 
สาขาช่างยนต์ 

1. การปรับ     
ภูมิทัศน์
ศูนย์บริการ    
ยานยนต์ 

4.06 0.65 ตรวจสภาพสถานที่เพ่ือท าเป็นศูนย์บริการ 
จัดท าผังแบ่งส่วนศูนย์บริการ พ้ืนที่รับรถ 
พ้ืนทีส่่งมอบรถ พ้ืนทีซ่่อมบ ารุง ห้อง
เครื่องมืออุปกรณ์ ห้องอะไหล่ และท าความ
สะอาดบริเวณ ทาสีภายนอกอาคาร ทาสี
ภายใน เพ่ือให้มีความกลมกลืน สวยงาม
สะอาดเป็นระเบียบ  

2. การเตรียม
ความพร้อม
ศูนย์บริการยาน
ยนต์  

3.71 0.68 ซื้ออะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ ที่จ าเป็นส าคัญ ๆ 
จดัท าสต๊อกคุมสินค้าแล้วจัดเก็บสินค้าท่ี
ห้องสต๊อกพร้อมเบิกใช้ ตรวจสอบเครื่องมือ
อุปกรณ ์และการดูแลรักษาพร้อมใช้งาน
อบรมวิธีการใช้เครื่องมือให้กับสมาชิกผู้เข้า 
ร่วมโครงการก่อนปฏิบัติงาน และ
ประชาสัมพันธ์การทดสอบการบริการทาง
เฟสบุ๊คให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายในวิทยาลัยมีรถเข้ารับบริการ 3 คัน เป็น
ลูกค้าภายในวิทยาลัย 2 คัน: ครูณัฐริกา และ
ครูชนิดาภา และลูกค้าภายนอก 1 คัน 
(เพ่ือนครูไพรัตน์) โดยทั้ง 3 คัน ท าการ
เปลี่ยนถ่ายน้ ามัน เครื่องและเปลี่ยนไส้กรอง 
คิดค่าอะไหล่  คันละ 790 บาท ฟรีค่าแรง 
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ตารางที่ 5.2  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X ̅ S.D. ผลการด าเนินงาน 
 3. การทดสอบ

บริการ 
4.06 0.74 และลูกค้าภายนอก 1 คัน (เพ่ือนครูไพรัตน์) 

โดยทั้ง 3 คัน ท าการเปลี่ยนถ่ายน้ ามัน 
เครื่องและเปลี่ยนไส้กรอง คิดค่าอะไหล่  
คันละ 790 บาท ฟรีค่าแรง 

 4. การท าห้อง
รับรองลูกค้า
ศูนย์บริการ   
ยานยนต์ 

3.00 0.50 ท าห้องรับรองลูกค้าบริเวณทางเข้า
ศูนย์บริการด้านซ้ายมือ ส าหรับให้ลูกค้านั่ง
รอระหว่างน ารถเข้าบริการ จัดเป็นชุดโต๊ะ
ม้าหินอ่อน มุมบริการเครื่องดื่ม เครื่องเสียง 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ ล้อมรอบด้วย
สื่อการเรียนรู้ด้านช่างยนต์ 

3. โครงการ
เดินตามรอย
พ่อ สานต่อที่
พ่อท า ปลูก
เห็ดนางฟ้า 

1. ศึกษาดูงาน
และสร้างโรงเรือน
เห็ด 

4.29 0.68 นักเรียนและครูได้เดินทางไปศึกษาดูงาน
และสัมภาษณ์ผู้จ าหน่ายและปลูกเห็ด
นางฟ้าที่ฟาร์มเห็ดบ้านโนนชัย ขอนแก่น 
สัมภาษณ์ถึงขั้นตอนการผลิตก้อนเชื้อเห็ด 
วิธีการดูแลรักษา ปัญหาอุปสรรค โดยคุณ
สากล ทองใหญ่ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปลูกเห็ดนางฟ้าว่าก้อนเชื้อเห็ดมีระยะเวลา
ในการปลูก 5–6 เดือน แต่ถ้าดูแลดี ๆ เห็ด
ออกดอกได้ถึง 8 เดือน และ ซื้อก้อนเห็ด 
จ านวน 2,000 ก้อนกลับมาพักไว้ที่วิทยาลัย 
และสร้างโรงเรือนเห็ด 

 2. การปลูกเห็ด 4.53 0.51 - การปลูกเห็ดที่วิทยาลัย 1,200 ก้อน 
ทยอยเข้าโรงเรือนเห็ดเรียงเป็นชั้น ๆ แล้ว
เปิดเชื้อเห็ดออก เริ่มรดน้ าก้อนเห็ด เช้า
และเย็น รอเวลาเห็ดออกดอก 
- การปลูกเห็ดที่บ้านนักเรียน คือ บ้าน
นางสาววรรณวิไล 280 ก้อน คุณตาสร้าง
โรงเรือนเห็ดให้ บ้านนางสาวแสงเทียน/
นางสาวหัทยา  255 ก้อน ใช้โรงเก็บของ
ดัดแปลงเป็นโรงเรือนเห็ด และบ้านนางสาว
จารุวรรษ/นงสาวพรทิพย์ 265 ก้อน คุณลุง 
ท าโรงเรือนไม้ไผ่ให้ นักเรียนดูแลการปลูก
เห็ดจนกระทั่งเห็ดออกดอก 
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ตารางที่ 5.2  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X ̅ S.D. ผลการด าเนินงาน 
 3) การจ าหน่าย

เห็ด 
4.55 0.47 - จ าหน่ายที่วิทยาลัย ให้กับครูและบุคลากร

ร้านอาหารภายในและภายนอก จ าหน่าย
หมดทุกวัน 
- จ าหน่ายที่บ้านผู้เรียน โดยตั้งโต๊ะจ าหน่าย
หน้าบ้าน น าไปจ าหน่ายที่ตลาด และปั่น
จักรยาน จ าหน่ายหมดทุกวัน 

 4) การแปรรูป
เห็ด และอบรม
วิธีการปลูกเห็ดส่ง
ต่อรุ่นน้อง 

3.88 0.85 รุ่นที่ 1 จัดอบรมวิธีการปลูกเห็ด ถ่ายทอด
ขั้นตอนวิธีการดูแลปลูกเห็ดให้กับน้อง ๆ 
ในวงจรที่ 2 พาชมโรงเพาะเห็ด ถ่ายทอด
ความรู้เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมเข้ากับ
ประสบการณ์ที่ได้ท าจริง และให้น้องเข้า
ร่วมกิจกรรมแปรรูปเห็ดเป็นเห็ดทอดเพ่ือ
สร้างรายได้เพ่ิม พร้อมท าโรงเรือนเห็ดเพ่ิม
อีก 2 โรงเรือน ส าหรับปีการศึกษา 2561 

หมายเหตุ เกณฑ์คาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 
จากตารางที่ 5.2 สรุปได้ว่าผลการด าเนินโครงการทั้ง 3 โครงการ 12 กิจกรรม พบว่าส าเร็จ

และบรรลุตามเป้าหมายหรือสภาพที่คาดหวังทั้งหมด คือ 1) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2) โครงการศูนย์บริการยานยนต์ สาขาช่างยนต์ และ 3) โครงการเดินตาม
รอยพ่อ สานต่อที่พ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า 

นอกจากนั้น จากการสะท้อนผลในตอนท้ายของการวิจัยกับผู้ร่วมวิจัย เกี่ยวกับความพึง
พอใจในผลการด าเนินงานกิจกรรมใหม่เพ่ิมเติมในวงจรที่ 2 พบว่าผู้ร่วมวิจัยทั้ง 17 คน มีความพึง
พอใจในผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ดี” (X ̅=3.68) เมื่อพิจารณารายกิจกรรมเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมการอบรมการปฏิบัติงานเพิ่มเติมศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร มีคะแนน
อยู่ในระดับดีมาก (X ̅=4.18) กิจกรรมการแปรรูปเห็ดและอบรมวิธีการปลูกเห็ดส่งต่อรุ่นน้อง มีคะแนน
อยู่ในระดับดี (X ̅=3.88) และกิจกรรมการท าห้องรับรองลูกค้าศูนย์บริการยานยนต์ มีคะแนนอยู่ใน
ระดับด ี(X ̅=3.00) ซึ่งบรรลุความคาดหวังทั้ง 3 โครงการ 
  2) ผลการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง  
   ผลการวิจัย พบว่า ก่อนด าเนินการวิจัย การด าเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์
ด้านต่าง ๆ สืบเนื่องมาจากผู้วิจัยได้เล็งเห็นสภาพการสอนของครูมุ่งเน้นการบรรยายแบบท่องจ าแล้ว
ให้ท าแบบฝึกหัดในหนังสือ ซึ่งท าให้ผู้เรียนเป็นผู้รับจนเคยชินไม่เกิดการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ที่มีอยู่
ทั่วไปในโลกออนไลน์หรือจากแหล่งความรู้อื่น ๆ เกิดผลลัพธ์คือคุณภาพผู้เรียนที่เข้าสู่ตลาดแรงงานต่ า
กว่ามาตรฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องพัฒนาครูเติมเต็มในส่วนที่
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ขาดนี้เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 หลังด าเนินการวิจัย การ
ด าเนินงานของวิทยาลัยในการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียน โดยได้รับการพัฒนาจากทีม
ผู้ร่วมวิจัยเกิดประโยชน์ต่อวิทยาลัย โดยครูต้องเรียนรู้ก่อนส่งผลให้ครูได้พัฒนาวิชาชีพตนเองในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมุ่งเน้นให้
ลงมือปฏิบัติจริง และผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนรู้เกิดการคิดวิเคราะห์มากขึ้นมากกว่ าการ
ท่องจ าและสามารถดึงความคิดของตนเองออกมาใช้ในการท ากิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ส่งเสริมให้
เกิดการมีระเบียบวินัยทางการศึกษา ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพสู่
สังคม รวมทั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาได้เห็นผลการพัฒนา เชื่อมั่นว่าผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในครั้งต่อไป คุณภาพของตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน) มี
ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจ การท างานมีการแสดงความคิดเห็นจากฝ่ายต่าง  ๆ มากขึ้นและ
การท างานเป็นไปแบบเป็นกันเองและมีส่วนร่วมในการลงมือท างานด้วยความเต็มใจ เข้าใจบทบาท
และปัญหาที่ร่วมกันพัฒนาแก้ไขวิทยาลัยตนเองมากข้ึน 

5.1.3 ผลการเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 
ผลการวิจัย พบว่า ในระดับบุคคล กลุ่มบุคคล และวิทยาลัยเกิดการเรียนรู้ดังนี้ 
1) ผู้วิจัย เรียนรู้ถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงว่า “การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่บริหาร

ได้” ถ้าเปลี่ยนแปลงแบบมีทิศทาง กรรมวิธีในการบริหารการพัฒนาต้องสร้างการมีส่วนร่วม การ
ท างานจะดีที่สุดถ้าเอาไอเดีย (Idea) มาแชร์กัน (Share) ระบบวันแมนโชว์ (One Man Show) หมด
ยุคจริง ๆ ในเวทีงานต้องอย่าเกรงใจซึ่งกันและกันเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงาน เราต้องเพ่ิมมูลค่า 
(Value) ให้กับองค์กร การที่เราจะเป็นผู้บริหารต้องรู้คุณค่าของคนทุกระดับ คนเป็นปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของการท างาน ควรซาบซึ้งในทุนมนุษย์ (Human Capital) เป็นทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุด 
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (Human Right) มีอยู่ทุกคน ควรยกย่อง ชื่นชม และให้เกียรติซึ่งกันและ
กัน การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ เพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้าง
สัมพันธ์กับคนอ่ืนเราต้องรู้สึกว่าคนอ่ืนก็เป็นมนุษย์เช่นกัน ถ้าไม่มีความสัมพันธ์ของมนุษย์ (Human 
Relationship) ที่ดีในลักษณะของทีมเวิร์ค (Teamwork) ความส าเร็จจะไม่บังเกิด การบริหารการ
พัฒนาที่ดีต้องใช้ความรู้บวกกับประสบการณ์ถ้าตัดทิ้ งตัวใดตัวหนึ่ งจะไม่ยั่งยืน การที่ เราจะ
เปลี่ยนแปลงอะไรต้องลงมือปฏิบัติและต้องมีใจกับสิ่งนั้นตลอดเวลาต้อง “ทุ่ม” ใจเต็มร้อย ทุ่มเท
มุ่งมั่นกับสิ่งนั้นตลอดเวลาทุกลมหายใจจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ผู้น าต้องมี “ใจ” ให้กับทีมงาน
อย่างแท้จริงที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุข “ใจนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด” ในการสื่อสารกับผู้ร่วมวิจัยต้อง
สบตาคนฟังเพ่ือสร้างความมั่นใจและอบอุ่นใจแก่ผู้ร่วมวิจัยดุจดังค าที่ว่า “ดวงตาเป็นหน้าต่างของ
ดวงใจ” วิธีการสร้างความเข้าใจกับผู้ร่วมวิจัยโดยใช้วิธีการพูดคุยแบบกันเองไม่มีพิธีรีตองอะไรมากแต่
ได้ผลงานเต็มที่เช่นกัน เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัยเหมือนเป็นครอบครัว
เดียวกัน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และเข้าใจในสิ่งที่ทุกคนจะร่วมกันด าเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ และในฐานะที่เป็นผู้วิจัยใน 3 ลักษณะคือ เป็นผู้
รอบรู้ เป็นผู้อ านวยความสะดวก และเป็นผู้เสียสละการเรียนรู้และสร้างความร่วมมือในองค์กร หาก
ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทุกคนก็จะเทใจในการท างานด้วยความเต็มใจและจริงใจ 
ผู้วิจัยเรียนรู้ที่จะจัดการให้คุณค่าในตัวผู้ร่วมวิจัยทุกคนถูกน าออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 



180 

เรียนรู้ถึงการท างานกับผู้ร่วมวิจัย ช่วยกันคิด ช่วยกันท าการวิจัยเพ่ือให้กิจกรรมเหล่านั้นประสบ
ความส าเร็จ เสมือนหนึ่งผนึกก าลัง ผู้ร่วมวิจัย ผู้วิจัย และคณะกรรมการบริหาร ไปสู่ภาพที่วาดไว้
ร่วมกัน ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

2) ผู้ร่วมวิจัย เกิดการเรียนรู้ถึงการวางแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมท าให้ทุกคน
มองเห็นภาพรวมและรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน การระดมความคิดท าให้เกิดการมอง
มุมใหม่ที่แตกต่าง พลังบวกในตัวของผู้ร่วมวิจัยทุกคนสามารถผลักดันให้ท าสิ่งที่เหนือกว่าการปฏิบัติ
กว่าปกติธรรมดาด้วยจุดหมายเดียวกันซึ่งเมื่อก่อนต่างคนต่างอยู่คนละมุม เรียนรู้เทคนิคการวางแผน
ปฏิบัติการและการน าแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล เทคนิคการสังเกตและการบันทึกข้อมูล การ
ถอดบทเรียน (Lesson Learned) เรียนรู้สิ่งที่ เป็นปัญหาและเสาะหาข้อมูลสาเหตุของปัญหาที่
วิทยาลัยก าลังเผชิญอยู่  เรียนรู้ในวิธีการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันให้เกิดประสิทธิผล เรียนรู้วิธีการ
ประสานงานความร่วมมือระหว่างผู้วิจัยกับผู้วิจัยและผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัย เรียนรู้การยกย่องเพ่ือน
ร่วมงานและเพ่ือนต่างทีมงานในขณะปฏิบัติงานทุกคนต้องช่วยเหลือกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกันไม่มี
ใครคนใดคนหนึ่งเป็นเดอะสตาร์แต่ทุกคนเป็นเดอะสตาร์  ทุกคนส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นที่จะ
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ความไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่ต้องสร้างตลอดเวลาต้อง
รักษาไว้ การท างานต้องอย่าแยกกันท าจะต้องท างานแบบบูรณาการจึงจะช่วยแก้ปัญหาได้ทั้งระบบ 
การพัฒนาทักษะผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีต้องใช้เวลาและความอดทนของนักวิจัยเราไม่สามารถ
แก้ปัญหาพลิกฟ้ืนคืนมาได้ทันที่ในวงจรเดียวต้องปฏิบัติสม่ าเสมอต่อเนื่องเป็นระบบ เรียนรู้บทบาท
หน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติงาน เรียนรู้ที่จะเป็นผู้น าการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้มีความตรงต่อเวลา เรียนรู้
คุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ร่วมวิจัยว่าทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ
ต้องการการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน เรียนรู้การท างานประสบการณ์การท างาน และเรียนรู้ที่จะเป็น
ผู้มีความมุ่งม่ันเปิดใจให้อภัยและสร้างความเป็นเอกภาพในองค์กรต่อไป 

3) ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์การท างานในแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัย
คือ 1) ศูนย์ฝีกวิชาชีพร้านถ่ายเอกสาร เรียนรู้ถึงประสบการณ์ของพ่อค้าแม่ค้าการขายของ การคิดเงิน 
การท าบัญชีรายรับรายจ่าย การตรวจสอบสินค้าจากวิชาชีพที่เรียนมาน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
เรียนรู้การสังเกตผู้คนการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนระหว่างการขายของ เช่น ลูกค้าทั้ง
ครูและนักเรียนแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน ลูกค้าบางประเภทชอบให้พูดดีเฮฮา ลูกค้าช่างยนต์เดินเข้า
มาต้องการแบบนั้นแบบนี้แค่ให้เสร็จไม่สนใจรายละเอียด แต่ลูกค้าพาณิชยการจะละเอียดคอยบอกว่า
ต้องปรับตรงนี้ตรงนั้น เป็นต้น เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากหน้างาน เรียนรู้ทักษะการคิด เช่น 
ปัญหาความล่าช้าทางเทคโนโลยีจะต้องเน้นวิธีการพูดและการสื่อสารกับลูกค้า เรียนรู้การแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ จากการท างาน เช่น เรียนรู้การท างานของเครื่องพิมพ์มากขึ้น เรียนรู้การช่วยเหลือเพ่ือนที่
ท างานไม่เป็น เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีการสอนเพ่ิมเติม เรียนรู้การท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน เรียนรู้การจะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัยเกิดจิต
วิญญาณของความเป็นเจ้าของ (Sense of Belonging) 2) การเรียนในโครงการศูนย์บริการยานยนต์ 
สาขาช่างยนต์ ผู้เรียนได้เรียนรู้การพัฒนาทักษะความสามารถก่อนออกสู่อาชีพ เดิมเป็นการเรียนรู้
แบบหลักทฤษฎี การเรียนรู้ใหม่น าทฤษฎีที่เรียนมาประยุกต์ใช้งานจริงได้ทันที มีแรงจูงใจในการเรียน
โดยลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ท าให้ผู้เรียนจากก่อนหน้านี้เรียนแบบท่องจ าแต่เมื่อได้ลง
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มือปฏิบัติรู้สึกตื่นเต้นและดีใจ เรียนรู้การคิด การแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม ได้มีส่วนร่วมในการ
บริการยานยนต์แม้ว่าจะยังไม่ช านาญแต่ก็มีครูคอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือตลอดเวลา ได้รับค าชมใน
การท างานแม้ว่าระยะเวลาในการซ่อมใช้เวลานาน เรียนรู้การมีส่วนร่วมการปรับภูมิทัศน์ การท าความ
สะอาดบริเวณ การทาสีภายในภายนอกอาคาร การตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์และการดูแลรักษา
หลังใช้งาน เรียนรู้อะไหล่และน้ ามันเครื่องชนิดต่าง ๆ เรียนรู้การใช้เครื่องมือและพยายามศึกษา
เพ่ิมเติม เรียนรู้การติดตั้งระบบไฟสว่าง เรียนรู้การเตรียมตัวเข้าศูนย์บริการยานยนต์ต้องใส่ชุดช็อปให้
เรียบร้อย แต่งกายให้ถูกระเบียบ เตรียมผ้าเช็ดมือ อุปกรณ์ปะแจ รองเท้าเซฟตี้พร้อมที่จะปฏิบัติงาน 
เรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนาตนเอง สอนให้กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกมากขึ้น เรียนรู้การพัฒนา
สมองในด้านต่าง ๆ จากการท างานเป็นทีมมีความสามัคคีในหมู่คณะ เรียนรู้จักการระดมความคิดใน
การแก้ปัญหาเป็นกลุ่มและระหว่างกลุ่ม เรียนรู้การท างานเป็นระบบระเบียบ มีความภูมิใจได้รับการ
สนับสนุนจากครูและเพ่ือนที่ดีในแต่ละวัน เมื่อท าไปแล้วมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ มากยิ่ง
เป็นวิชาชีพติดตัวในวันข้างหน้า จึงท าให้ผู้เรียน อยากเรียน อยากรู้ อยากทราบ แล้วลงมือด้วยตนเอง 
จึงสังเกตได้จากพฤติกรรมการท ากิจกรรมของผู้เรียนที่มีความสุขสามารถบริหารเวลาเรียนและเวลา
ท ากิจกรรมได้ด้วยตนเอง และ 3) การเรียนรู้ในโครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่ิท า ปลูกเห็ด
นางฟ้า ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการคิดในการวางแผนก่อนน าเห็ดเข้าโรงเรือนว่าจัดเห็ดให้เป็นรูปแบบ
ไหนเพ่ือความสะดวกในการรดน้ าและเก็บเห็ด คิดแก้ปัญหาเมื่อเห็ดเกิดเชื้อรา คิดวางแผนแบ่งความ
รับผิดชอบในการรดน้ าเห็ดแต่ละวัน คิดหาตลาดรองรับเมื่อเห็ดออกผลผลิตเป็นจ านวนมากใน
ช่วงแรก สิ่งที่สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ก่อนจะท าอะไรต้องคิดวางแผนให้ดีก่อน  ถ้า
เกิดปัญหาต้องคิดวางแผนในการแก้ปัญหา เรียนรู้การระดมความคิดในการทดลองปลูกเห็ดชนิดใหม่ปี 
2561 เช่น เห็ดเข็มทอง เห็ดขอนขาว เพราะเห็ดชนิดใหม่อาจเพ่ิมมูลค่ามากกว่าเห็ดนางฟ้า อยากลอง
ปลูกเห็ดวิธีการใหม่ ๆ ที่ออกดอกเร็วและมูลค่าเพ่ิมกว่าเดิม คิดหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมขึ้น 
เรียนรู้การให้ความรู้สู่รุ่นน้องที่สนใจท าโครงการเห็ดรุ่นที่ 2 ในหัวข้อ “เห็ดนางฟ้า” และให้น้อง ๆ ลง
มือปฏิบัติในสถานที่จริง เช่น การเก็บเห็ด น้อง ๆ ได้รู้จักกับก้อนเห็ดที่เป็นเชื้อรา รู้จักวิธีแก้ปัญหา
เบื้องต้นการป้องกันเชื้อราไม่ให้แพร่ระบาด เทคนิคท่ีท าให้เห็ดออกดอกเร็วและบาน เทคนิคการรดน้ า
เห็ดให้ทั่วถึง น าข้อบกพร่องของการท าโครงการเห็ดครั้งนี้ไปปรับใช้ในครั้งต่อไป ถ่ายทอดความรู้
ทั้งหมดให้รุ่นน้องท าหน้าที่ต่อไปในโรงเรือนเห็ดที่ 1 เรียนรู้ว่าการท างานใด ๆ หากเราดูแลใส่ใจและมี
ความรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นเราจะประสบความส าเร็จในที่สุด เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร การพูดโน้มน้าวใจ
เชิญชวนคนในหมู่บ้านและคนในวิทยาลัยมาซื้อเห็ด การสื่อสารกับคนในทีมแจกแจงงานให้ชัดเจน 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม เรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยี การ โปรโมท (Promote) สินค้าผ่าน
ออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค การสั่งจองสินค้าผ่านแชทพูดคุย (Chat) เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาคือสามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รู้จักคิดวิเคราะห์หาต้นสายปลายเหตุแล้วค่อย ๆ หาวิธีแก้ปัญหา เช่น การที่
เห็ดมีเชื้อราเกิดจากอะไร พอรู้แล้วค่อยมาหาวิธีแก้ไข เช่นเดียวกับการน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน หาก
ใจเย็นค่อย ๆ คิดจะหาวิธีแก้ปัญหาได้ง่ายดาย ทักษะการใช้ชีวิต ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ รู้จักท ามาหากินหาอาชีพเสริมระหว่างเรียน รู้จักและเข้าใจความแตกต่างของแต่ละ
บุคคลว่ามีนิสัยความสามารถอย่างไร รู้จักการใช้เวลาอย่างเหมาะสม และระยะเวลาที่พึงใช้ปฏิบัติ
กิจกรรม การเรียนรู้ว่าเวลาไหนควรท าอะไร และเรียนรู้ว่าเงินหายาก 
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4) วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ได้เรียนรู้ถึงการมีแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัยไว้
อ านวยความสะดวกให้กับคณะครูและผู้เรียนได้ท ากิจกรรม ได้แก่ ศูนย์ฝึกวิชาชีพร้านถ่ายเอกสาร 
ศูนย์บริการยานยนต์ และโรงเรือนเห็ด วิทยาลัยได้พัฒนาผู้เรียนสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพมากขึ้น 
เพ่ิมทักษะจากประสบการณ์ปฏิบัติจริงท าให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพต่อการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้ผู้เรียน
คิดได้ด้วยตัวเองไม่ใช่คิดตาม ครูสรุปการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนและให้ความรู้ทีหลัง เพ่ือพัฒนาทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน โดยครูเป็น Facilitator และที่ส าคัญทางผู้บริหารวิทยาลัยมีนโยบายให้ครู
จัดให้มีการพัฒนาการท าโครงการ/กิจกรรต่อเนื่องตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมที่เน้นการพัฒนาในเรื่องนั้น ๆ หรือโครงการนั้น ๆ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด ในการพัฒนา
ทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียน มีการสะท้อนผลหลังการสังเกตการด าเนินการกิจกรรมต่าง  ๆ 
และน าผลที่ได้จากการสะท้อนผลไปปรับปรุงพัฒนาต่อยอด ซึ่งในอนาคตผู้ รับใบอนุญาตวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์จะสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านหน้าวิทยาลัยให้สามารถบริการลูกค้าภายนอก
ต่อไป 

5.1.4 ความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้น (New Knowledge) ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 4 
ผลการวิจัย พบว่า ความรู้ใหม่ที่ เกิดขึ้นเป็นความรู้ใหม่ที่ เกิดขึ้นจากการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ปัญหาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยการปฏิบัติจริงใน
พ้ืนที่ที่ก าหนดเป็นการเฉพาะเจาะจง (Purposive) ด้วยวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ของ
กิจกรรมการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล จึงเป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในบริบท
เฉพาะ (Specified Context) ที่ไม่อาจจะน าไปใช้อ้างอิงได้เหมือนการวิจัยเชิงปริมาณ จึงมีข้อจ ากัด
ในการน าไปอ้างอิงแบบทั่วไป แต่สามารถจะน าไปเพ่ือเป็นกรณีศึกษาเพ่ือการประยุกต์ใช้ได้ ดังทัศนะ
ของ Coghlan and Brannick (2007) และ James, Milenkiewcz and Bucknam (2008) ที่กล่าว
ว่า “ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีข้อจ ากัดในการน าไปเผยแพร่หรืออ้างอิง แต่สามารถน าเอาประเด็น
ข้อคิดหรือเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันหรือที่ก าลังมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได้”  

ดังนั้น ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยในครั้งนี้ จึงเป็นความรู้ใหม่ในบริบทเฉพาะที่
เป็นผลจากการด าเนินการวิจัยในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เป็นความรู้ใหม่ที่เกิดจากการบูรณาการ
ขององค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ คือ (1) จุดมุ่งหมายของการวิจัยในการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
ส าหรับผู้เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ (2) หลักการที่ใช้ในการวิจัย 13 ประการที่ (3) หลักการ
ในการด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในแต่ละขั้นตอนของการวิจัย (4) วงจรการวิจัย 
2 วงจร และขั้นตอนในการวิจัย 10 ขั้นตอน และ (5) โครงการและกิจกรรมในแต่ละโครงการ 3 
โครงการที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจ านวน 17 ราย ก าหนดขึ้นเพ่ือการปฏิบัติและเพ่ือการแก้ปัญหาของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ในการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งเมื่อปฏิบัติแล้วได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามท่ีคาดหวัง ดังนี้  

1) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี 4 กิจกรรม 
ประสบความส าเร็จทั้ง 4 กิจกรรม คือ (1) การอบรมให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน (2) การเตรียมห้อง
ศูนย์ฝึกวิชาชีพร้านถ่ายเอกสาร (3) การเปิดบริการ และ (4) การอบรมการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมศูนย์ฝึก
อาชีพร้านถ่ายเอกสาร 
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2) โครงการศูนย์บริการยานยนต์ สาขาช่างยนต์ ประสบความส าเร็จทั้ง 4 กิจกรรม คือ 
(1) การปรับภูมิทัศน์ศูนย์บริการยานยนต์ (2) การเตรียมความพร้อมศูนย์บริการยานยนต์ (3) การ
ทดสอบบริการ และ (4) การท าห้องรับรองลูกค้าศูนย์บริการยานยนต์ 

3) โครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า มี 4 กิจกรรม ประสบ
ความส าเร็จทั้ง 4 กิจกรรม คือ (1) การศึกษาดูงานและสร้างโรงเรือนเห็ด (2) การปลูกเห็ด    (3) การ
จ าหน่ายเห็ด และ (4) การแปรรูปเห็ดและอบรมวิธีการปลูกเห็ดส่งต่อรุ่นน้อง 

การด าเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผู้เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยี
คุวานันท์ โดยผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย 17 คน ใน 3 โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นการ
ด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ 1) การสร้าง
ความเป็นกันเองกับผู้ร่วมวิจัย 2) การเสริมพลังความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัย 3) การจัดท าปฏิทินการท างาน 
และ 4) การประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ 1) การวิเคราะห์
สภาพ 2) ก าหนดปัญหาและท าความเข้าใจปัญหา 3) การถ่ายทอดแนวคิดเชิ งทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียน ให้ผู้ร่วมวิจัย 4) การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
และ 5) การสรุปผลการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ 1) การก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติร่วม 2) การประเมินสภาพการด าเนินงานก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 3) การน าแผนลงสู่การ
ปฏิบัติ และ 4) การสรุปผลการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ 1) ก าหนดรูปแบบ
และวิธีการ 2) การสังเกตผล และ 3) การสรุปผลการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่  5 การสะท้อนผล  (Reflecting) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ  1) การ
สังเคราะห์ความรู้ 2) การน าเสนอรายงาน และ 3) การสรุปผลการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่ (Re-Planning) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ น าเสนอ
รายงานวิเคราะห์และวิพากษ์ประเมินปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนา พร้อมวางแผนปฏิบัติการใหม่ 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ (Re-Acting) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ 1) การก าหนด
แนวปฏิบัติ 2) การปฏิบัติกิจกรรม และ 3) การสรุปผลการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตใหม่ (Re-Observing) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ          1) 
ก าหนดรูปแบบและวิธีการ 2) การสังเกตและเสนอรายงานผล และ 3) การสรุปผลการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผลใหม่ (Re-Reflecting) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ การ
สังเคราะห์ความรู้ การน าเสนอรายงาน การประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion) สรุปผลการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม 10 ขั้นตอน 

ส าหรับความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการใน 5 องค์ประกอบดังกล่าว ผู้วิจัยก าหนด
ชื่อเรียกว่า “โมเดลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียน: กรณีประสบผลส าเร็จในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์” ดังแสดงในภาพที่ 5.1 
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กิจกรรมใน 3 
โครงการเพื่อ
การพัฒนา

ทักษะศตวรรษ
ท่ี 21ส าหรับ
นักเรียนใน
วิทยาลัย

เทคโนโลยีคุ
วานันท์ ท่ีผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัย

ก าหนด 

โครงการศูนย์ฝึกวิชาชีพร้านถ่ายเอกสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มี 4 กิจกรรม คือ  (1) การอบรมให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติ  (2) การเตรียมห้องศูนย์ฝึก
อาชีพร้านถ่ายเอกสาร  (3) การเปิดบริการ (4) การอบรมการปฏิบัตงิานเพิ่มเติม 

 

 
 

โดยการ
ด าเนินงาน

ตามกิจกรรม
ใน 10 

ขั้นตอน ของ
การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ
แบบมีส่วน
ร่วมท่ีแสดง

ข้างล่าง 

โครงการศูนย์บริการยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ มี 4 กิจกรรม คือ  (1) การปรับภูมิ
ทัศน์ศูนย์บริการยานยนต์  (2) การเตรียมความพร้อมศูนย์บริการยานยนต์  (3) การ
ทดสอบบริการยานยนต์  (4) การท าห้องรับรองลูกค้า 
 

 ขั้นตอนที่ 1 กาคเตรียมการ 
1.1 การสร้างมิตรภาพ 
1.2 การเสริมพลังความรู้ 
1.3 การจัดท าปฏิทินการ
ด าเนินการวิจัย 
1.4 การประเมินและสรุปผล 

จุดมุ่งหมาย 
เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 

21 ส าหรับนักเรียนใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัย 17 คน 

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล 
ส่งผลต่อความส าเร็จเกิดการ
เปลี่ยนแปลงท้ังที่คาดหวัง

และไม่คาดหวังก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งในระดับบุคคล 
กลุ่มบุคคลและวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผล
ใหม่ 
9.1 สังเคราะห์ความรู้ 
9.2 การน าเสนอรายงาน 
9.3 ประเมินและสรุปผล 
 

ขั้นตอนที่ 3 การ
ปฏิบัติ 
3.1 ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติ 
3.2 ปฏิบัติกิจกรรม 
3.3 ประเมินและ
สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต 
4.1 การก าหนดรูปแบบ
และวิธีการ 
4.2 การน าเสนอ
รายงาน 
4.3 ประเมินและ
สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 5 การ
สะท้อนผล 
5.1 การสังเคราะห์
ความรู้ 
5.2 การน าเสนอรายงาน 
5.3 ประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน
ใหม่ 
6.1 การน าเสนอรายงาน 
6.2 สังเคราะห์และวิพากษ์ 
6.3 ประเมินปัญหาท่ี
ต้องการแก้ไขหรือพัฒนา 
6.4 แผนปฏิบัติการใหม่ 
6.5 ประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ
ใหม่ 
7.1 ก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
7.2 ปฏิบัติกิจกรรม 
7.3 ประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 8 การ
สังเกตใหม่ 
8.1 การสังเคราะห์
ความรู้ 
8.2 การน าเสนอ
รายงาน 
8.3 ประเมินสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน 
2.1 วิเคราะห์ 
2.2 ก าหนดปัญหา 
2.3 ประเมินประเด็นปัญหา 
2.4 แผนปฏิบัติการ/โครงการ 
2.5 ประเมินและสรุปผล 

กิจกรรมใน 2 วงจร 10 ขั้นตอน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 

โครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า มี 4 กิจกรรม คือ 
(1) ศึกษาดูงานและสรา้งโรงเรือนเห็ด (2) การปลูกเหด็  (3) การจ าหน่ายเห็ด  (4) การ
แปรรูปเห็ดเพื่อสร้างรายได้ (เห็ดทอด) และอบรมวิธีการปลูกเห็ดส่งต่อรุ่นน้อง 

ภาพที่ 5.1 โมเดลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียน: กรณีประสบผลส าเร็จในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
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5.2  การอภิปรายผล 

5.2.1 ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 
ผลการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ขั้นที่ 1-10 ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว

ตามขั้นตอนนั้น ๆ ผลปรากฏว่านับตั้งแต่ได้ด าเนินการตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม ได้บรรลุตามเป้าหมายทุกประการ ตลอดถึงการมีส่วนร่วมในการวิจัยและน าไปแก้ไขปัญหาใน
ประเด็น ต่าง ๆ ก็ได้บรรลุสิ่งที่คาดหวัง และประสบความส าเร็จ ตามกระบวนการวิจัยทั้ง 2 วงจร 10 
ขั้นตอน เนื่องจากผู้วิจัยมีส่วนร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอนของการวิจัย โดยร่วมกันคิด ร่วมกัน
วางแผนและด าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ โดย
ผู้วิจัยเป็นฝ่ายอ านวยความสะดวกและคอยส่งเสริมให้เกิดการคิดและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่ง
สอดคล้องกับทัศนะของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ที่กล่าวไว้ว่าควรแสดงบทบาทเป็นผู้ส่งเสริม
สนับสนุนคอยอ านวยความสะดวก ซึ่งหากจะพูดให้ถูกต้องก็คือ ผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้ลงมือกระท าด้วย
ตนเองทั้งหมดท าให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของจึงมีความกระตือรือร้นในการหาแนวทาง
ด าเนินงานให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามความเชื่อ “แนวคิดใหม่ในการพัฒนานั้นเชื่อว่าใน
วัฒนธรรมชุมชนนั้นไม่วางเปล่า ในนั้นบรรจุไปด้วยพลังความสามารถ พลังภูมิปัญญา และพลัง
สร้างสรรค์ที่จะแก้ปัญหาชุมชน” และ “…ให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วย
ตนเองอย่างเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์ความรับรู้
ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ในระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้
เท่านั้นเท่านี้ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
และยังไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนา
จะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชน
เป็นผู้ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด...” ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ครู
จึงควรให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรมของผู้เรียน คอยสนับสนุน กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพในทางสร้างสรรค์ ครูสร้าง
บรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือในการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแสวงหาความรู้และการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน 

5.2.2 ผลการเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 
ผลการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง พบว่า การ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ ในด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ท าให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นในการท างานมากขึ้น บรรลุเกณฑ์การประเมินที่คาดหวังไว้คือ ระดับ 3.00 คะแนนขึ้นไป 
ผู้เรียนมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ 
ประกอบด้วย ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการคิด ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการใช้ทักษะชีวิต 
และ ทักษะในการใช้เทคโนโลยี ผู้บริหารมีความพอใจในผลการด าเนินโครงการดังกล่าวมองเห็นเป็น
รูปธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างเห็นได้ชัดที่ได้พัฒนาทักษะศตวรรษ
ที่ 21 ในด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงมีจินตนาการของความ
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เป็นเจ้าของและผู้เรียนมีความสนุกกับการเรียน สอดคล้องกับ Barkley (2009) ที่กล่าวว่า คนเราจะ
เรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดีเมื่อมีความสนใจ มีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้น องค์ประกอบส าคัญ 2 อย่าง คือ แรง
บันดาลใจและการเรียนโดยลงมือท า นักการศึกษาบางคนกล่าวว่าเมื่อเรียนภายใต้องค์ประกอบทั้งสอง
ข้างต้นจะเกิด Transformative Learning คือ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวผู้เรียน ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐาน จึงเป็นทั้ง Means/Process และ End/Product สอดคล้องกับ ธนินท์   
เจียรวนนท์ (2560) กล่าวว่า “โลกยุคใหม่ผู้เรียนต้องมีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ บริการ และ
เทคโนโลยี ซึ่งในการสร้างคนที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ ทั้งผู้สอน ผู้เรียนและสังคมต้องเปลี่ยนความคิดเรื่อง
การศึกษาแบบเดิม ๆ คือ เลิกเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากผู้เรียนนั่งฟังผู้สอนในห้องเรียนอย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย แต่ที่ส าคัญกว่าคือต้องฝึกท างานจริง ฝึกหารายได้จริง แล้วมีผลงานจริงมาน าเสนอ 
ส่วนห้องเรียนมีไว้ส าหรับถกปัญหาและช่วยกันแก้ปัญหา เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์ความรู้พ้ืนฐานต่าง  ๆ 
อ่านออกเขียนได้จนถึงขั้นดีแล้วก็ต้องพัฒนาถึงขั้นสร้างงานจากความรู้ที่มีอยู่โดยคิดและท าให้มีรายได้
จากผลงานนั้นด้วย ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ลงมือปฏิบัตินอกห้องเรียน” สอดคล้องกับ พระธรรมค า
สอนของสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เพ่ือเจริญสัมมาอาชีวะเป็นหนึ่งในมรรค 8 เลี้ยงชีพชอบ 
หมายถึงการท ามาหากินด้วยอาชีพท่ีสุจริต (วิกิพีเดีย, 2559) 

ในการด าเนินโครงการผู้เรียนมีโอกาสใช้จินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย กล้า
พูด กล้าแสดงออก ได้ลงมือท าด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหากันในทีมเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพดีที่สุดโดยศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต น ามาแก้ไขพัฒนาปรับปรุงในกระบวน การผลิต 
สอดคล้องกับ ประคัลภ์ ปัณฑพลังกรู (2555) กล่าวว่า ทักษะแห่งความส าเร็จในการท างานในยุค
ศตวรรษที่  21 และเป็นที่ต้องการขององค์กรต่าง ๆ ประการหนึ่ งคือความรู้สึกของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurialism) ถ้าท างานแบบเป็นพนักงานคนหนึ่งที่คิดแค่ท างานไปวัน ๆ 
เป็นแค่ลูกจ้างคนหนึ่งไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับผลงานขององค์กรถ้าคิดแบบนี้จะไม่มีความก้าวหน้าได้
เลย ยุคสมัยนี้ต้องมีความคิดแบบผู้ประกอบการจะท าอย่างไรให้งานองค์การประสบความส าเร็จให้ได้ 
ถ้าคิดแบบนี้ได้เมื่อไหร่นายจ้างก็อยากได้เข้ามาดูแลกิจการ คิดแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ไม่นานก็อาจจะมี
กิจการของตนเอง สอดคล้องกับ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2548) กล่าวถึงพระธรรมค า
สอนของพระพุทธเจ้าเรื่อง สัปปุริสธรรม 7 ข้อ ในส่วนของ 4 ข้อแรกคือ 1 ) ธัมมัญญุตา หมายถึง 
ความรู้ จัก เหตุที่ จะท าให้ เกิดผล  (Knowing the Law, Knowing the Cause) 2 ) อัตถัญญุ ตา 
หมายถึง ความรู้จักผล การที่ตนกระท าอยู่มีความมุ่งหมายอย่างไร เมื่อท าไปแล้วจะบังเกิดผล
อะไรบ้าง (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose, Knowing the Consequence) 3) 
อัตตัญญุตา หมายถึง ความรู้จักตน โดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลังความรู้ ความสามารถ ความถนัด และ
คุณธรรม เป็นต้น แล้วประพฤติให้เหมาะสมและรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป (Knowing Oneself) และ 
4) มัตตัญญุตา หมายถึง ความรู้จักประมาณ ความพอดี (Moderation, Knowing How to Be 
Temperate) 

นอกจากนี้ผู้เรียนรู้สึกดีทุกครั้งเวลาไปเก็บเห็ดน าไปจ าหน่ายเพราะท าให้รู้ว่าเงินหายาก ซึ่ง
จากเดิมอยากได้อะไรจะขอเงินจากผู้ปกครองไปซื้อโดยไม่คิดถึงประโยชน์ ปัจจุบันคิดก่อนซื้อและ
เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง เรียนรู้การบริหารเวลาอย่างเหมาะสมและระยะเวลาที่พึงใช้ในการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84
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เรียนและเวลาในหน้าที่การประกอบกิจกรรม รู้ว่าเวลาไหนควรท าอะไร รู้จักแนวทางท ามาหากินการ
หาอาชีพเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียน สอดคล้อง เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2560) ที่กล่าวถึง วอร์
เร็น บัฟเฟ็ตต์ อภิมหาเศรษฐีอันดับต้น ๆ ของโลกยังคงท างานอยู่อย่างต่อเนื่องแม้มีอายุถึง 87 ปีแล้ว 
และข้ึนชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐีที่ใช้ชีวิตอย่างสมถะ สอดคล้อง Jefferson (2016) กล่าวถึงแรงบันดาลใจ
ให้คุณเห็นคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ว่า “อย่าใช้เงิน ก่อนที่คุณจะหามันมาได้” ผู้เรียนได้พัฒนา
ทักษะการคิดในการวางแผนล่วงหน้าก่อนท าการใด ๆ จากการระดมความคิดในกลุ่มสมาชิก เช่น การ
วางแผนก่อนน าเห็ดเข้าโรงเห็ดว่าจัดเห็ดให้เป็นรูปแบบไหนเพ่ือความสะดวกในการรดน้ าและเก็บเห็ด 
คิดวางแผนแบ่งความรับผิดชอบในการรดน้ าเห็ดในแต่ละวัน คิดหาตลาดรองรับเมื่อเห็ดออกผลผลิต
เป็นจ านวนมาก ผู้เรียนน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันก่อนจะท าอะไรต้องคิดวางแผนให้ดีก่อน ถ้าเกิด
ปัญหาต้องคิดวางแผนในการแก้ปัญหาให้ดีขึ้น การท างานไม่ว่าสิ่งใดหากเราดูแลใส่ใจและมีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งที่ท านั้นเราจะประสบความส าเร็จในที่สุด 

กรณีผลการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง จากผลการวิจัยที่พบว่าการด าเนินงานตั้งแต่
ขั้นตอนที่ 1-10 ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวังในภาพรวมระดับวิทยาลัยเทคโนโลยีคุ
วานันท์ โดยก่อนด าเนินงานการวิจัย การด าเนินงานของวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอนเป็นการ
จัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม (Traditional Learning Approach) แต่หลังด าเนินการวิจัย การ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ดีขึ้น มีการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนโดยการพัฒนาทักษะศตวรรษที่  21 ส าหรับผู้ เรียน ในด้านอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ เพ่ือแก้ปัญหากับสิ่งที่ต้องการพัฒนาคือผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการ
ท างาน มีความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ 
รวมทั้งการท างานมีการแสดงความคิดเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ มากขึ้น และการท างานเป็นไปแบบเป็น
กันเองและมีส่วนร่วมในการลงมือท างานด้วยความเต็มใจและเข้าใจบทบาทปัญหาที่ร่วมกันพัฒนา
แก้ไขวิทยาลัยตนเองมากขึ้น นั้น ผู้วิจัยเห็นว่าเกิดการเรียนรู้เกิดการคิดวิเคราะห์ได้แสดงศักยภาพใน
ตนเองออกมาอย่างเต็มความสามารถและมีความคิดถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดให้รุ่นน้องท าหน้าที่ต่อไป
แล้วมีความคิดต่อยอดที่จะไปริเริ่มโครงการอ่ืน ๆ ที่ต่อยอดนวัตกรรมทางความคิดและสร้างมูลค่าเพ่ิม
เป็นการสร้างคนและสร้างนวัตกรรมท าให้วิทยาลัยเกิดความเข้มแข็งจากภายใน เป็นไปตามทัศนะของ 
ธนินท์ เจียรวนนท์ (2554) ที่กล่าวว่า “ถ้าคุณสามารถสร้างคนเก่งได้ คุณคือคนที่เก่งที่สุด”  ได้บอก
ถึงเคล็ดลับ 3 ประการในการสร้างคนเก่ง คือ 1) อ านาจ เพราะคนเก่งต้องมีเวทีมีอ านาจส าหรับใช้ใน
การแสดงความสามารถ 2) เกียรติ เพราะนอกจากการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่แล้ว คนเก่ง
ต้องการได้รับการยอมรับ  และ 3) เงิน ก็คือผลตอบแทนที่จูงใจ จะเห็นได้ว่า เงิน ไม่ใช่ปัจจัยส าคัญ
ประการแรกในการสร้างคนทั้งนี้เพราะส าหรับคนเก่งนั้นเงินไม่ใช่สิ่งที่ส าคัญที่สุด อ านาจ และเกียรติ
ต้องมาก่อน และยึดหลักว่าต้องเปิดโอกาส ให้คนได้แสดงความสามารถแล้วเราต้องส่งเสริมสนับสนุน 

5.2.3 ผลการเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 
ผลการเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับบุคคล กรณีที่ผู้วิจัยพบว่า ผู้วิจัย

ได้เรียนรู้การรู้จักจุดดีจุดด้อยของตนเองและมุ่งพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ มี
ความคิดเปิดกว้างยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของ
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ผู้อ่ืนด้วยใจ มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบครบวงจรมากขึ้น มองสิ่งต่าง ๆ เป็นองค์รวม มองเห็น
ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ท าให้เข้าใจเหตุและปัจจัยของวิทยาลัยเมื่อเกิดปัญหาก็
จะสามารถร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขและคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้  เรียนรู้ว่าครูต้องเป็น    
“พระรอง” นักเรียนต้องเป็น “พระเอก” เรียนรู้การสร้างบรรยากาศท างานให้ “ยิ้มแย้มแจ่มใส” 
ทีมงานจะสุขใจในบรรยากาศการท างานที่สดใส เรียนรู้ว่าแผนที่สมบูรณ์ที่สุด “ไม่มี” แผนที่สมบูรณ์
ที่สุดต้องเป็นแผนที่ปรับแก้ได้ และเชื่อมั่นว่า “การให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน’ จะท าให้เกิดความศรัทธา 
ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นหลักการท างานให้ประสบความส าเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี ดังทัศนะของ กระแส 
ชนะวงศ์ (2550) กล่าวว่า หลักการท างานให้ประสบความส าเร็จโดย กฎยี่สิบ -แปดสิบ ที่ฝรั่งเขียน
เอาไว้ หมอกระแสอธิบายว่า คนที่เอาแต่เรียนหรือมุ่งสนใจแต่ต าราวิชาการไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
อ่ืนใดจะประสบความส าเร็จสูงสุดในการท างานมีเพียงร้อยละยี่สิบเท่านั้น คนเหล่านี้จะขาดลักษณะ
ผู้น า ขาดมนุษยสัมพันธ์ ขาดประสบการณ์ ในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน ความคล่องตัวในการ
ท างานมีน้อย โอกาสที่จะพลิกแพลงแก้ไขปัญหาการท างานก็มีน้อยเพราะยึดติดอยู่กับต าราล้วน ๆ 
ส่วนคนที่จะประสบความส าเร็จ ร้อยละแปดสิบในสมัยเรียนจะมีลักษณะผู้น า ชอบเข้าร่วมกิจกรรม 
สนใจส่วนรวม ชอบบริการผู้อ่ืน ชอบท าให้คนอ่ืนพอใจ ผลการเรียนอาจไม่เลอเลิศ แต่จะประสบ
ความส าเร็จสูง และหมอกระแสได้หยิบยกเอาค าพูดของนายแพทย์ เฉก ธนะศิริ ซึ่งกล่าวว่า ผู้น าที่ดี
จะต้อง “รู้บางอย่างในทุกอย่างและรู้ทุกอย่างในบางอย่าง” “Know Something in Everything 
and Know Everything in Something” คนที่เป็นผู้น าจะต้อง “รู้กว้าง” คือรอบรู้ทุกเรื่องเพ่ือให้ทัน
โลกทันเหตุการณ์เสมอ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้ลึกในส่วนที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบ 

กรณีผลการเรียนรู้ (Learning) ที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ที่พบว่าผู้บริหารมีพฤติกรรมการเป็น
ผู้น าดีขึ้น มีการคิดวิเคราะห์ เปิดใจกว้างและรับฟังทัศนะของคนอ่ืนมากขึ้น และได้พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรได้รวดเร็วมีทั้งการบริหารเชิง Bottom Up คือ จากผู้ปฏิบัติงานขึ้นไปยังผู้บริหาร
เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานจะมีความรู้ความเข้าใจในหน้างานและสามารถระดมสมองช่วยกันแก้ไขปัญหาได้
อย่างทันท่วงทีและในบางครั้งจะมีการบริหารแบบ Top Down ที่ผู้บริหารจะน ามาปรึกษา หารือกับ
บุคลากรก่อนทุกครั้งท าให้เกิดวัฒนธรรมองค์ในวิทยาลัย เทคโนโลยีคุวานันท์เปิดกว้างและสร้าง
บรรยากาศให้ครูและผู้เรียน กล้าคิด กล้าท า และได้เรียนรู้ร่วมกันอยู่เสมอ เปิดโอกาสให้ครูและผู้เรียน
ทุกคนได้ร่วมกันวางเป้าหมายขององค์กรเพ่ือให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิทยาลัยให้ประสบ
ความส าเร็จในทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามทัศนะที่ กระแส ชนะวงศ์ (2550) กล่าวว่า บุคคลที่ประสบ
ความส าเร็จและเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่จริง ๆ มักจะพูดน้อยแต่ฟังมาก แต่บุคคลที่เกือบจะใหญ่หรือใหญ่
ไม่จริง มักจะพูดมากแต่ฟังน้อย และให้คาถาของการเป็นผู้น าว่า “จงฟัง จงฟัง และจงฟัง” หรือ 
“Listen Listen and Listen” คนฉลาดรอบรู้จะพยายามถามข้อคิดเห็นเพ่ือเก็บข้อมูลจากบุคคลอ่ืน
มาประกอบการตัดสินใจของตนเอง โดยใช้หูให้เป็นประโยชน์เข้าไว้ เอาหูไว้ส าหรับฟังข้อมูลเพ่ือป้อน
ให้สมองคิด “วิธีที่เรียนรู้ที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง คือ ฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนอย่าเอาแต่พูด” โดยเราอาจ
ใช้ประโยคเหล่านี้ เพ่ือดึงดูดให้เขาแสดงความคิดเห็นออกมา เช่น “ในฐานะที่ท่านมีประสบการณ์ใน
เรื่องนี้  ผมอยากทราบความคิดเห็นของท่านครับ” “ผมต้องเรียนรู้จากท่านด้วย ถือว่าเรามา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน” “สิ่งที่พวกเราได้ฟังไปแล้ว คุณคิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหม” ผู้น า
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จะต้องฟังให้มากเพ่ือจะได้รู้ “รู้เขารู้เรา” ให้มากที่สุด คนที่อยากพูดเพ่ือแสดงให้คนอ่ืนรู้ว่าตัวเองรู้
อะไรดีมาก สุดท้ายอาจจะเป็นการแสดงให้บุคคลอื่นเห็นว่าตัวเขาเองนั้น ไม่ได้รู้อะไรเลย   

ผลการเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัยหรือคณะครูที่ร่วมวิจัยที่
พบว่า ครูเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) และเป็นผู้ชี้แนะ (Coaching) และ
เรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนได้ทักษะการสังเกต ครูท างานหนักกว่าผู้เรียนในการหาข้อมูลวิธีการบริหาร
จัดการในการท าศูนย์ฝึกอาชีพจากหลาย ๆ แหล่งเพราะเป็นสิ่งที่ครูยังไม่เคยท าเป็นองค์ความรู้ในการ
แนะน าผู้เรียน ครูเกิดการสะท้อนความคิดตระหนักในสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนจนแจ้งประจักษ์ว่า
เรียนรู้ได้อย่างไร แก้ปัญหาได้อย่างไร เรียนรู้ว่าผู้เรียนทุกคนไม่มีทักษะที่เหมือนกัน พ้ืนฐานแตกต่าง
กัน ต้องปรับวิธีพูดให้เข้าใจง่าย ค่อย ๆ สอน และให้ท างานได้ตรงตามเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้และท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ร่วมกันสร้างวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ให้ผู้เรียนสามารถ “คิดที่จะคิดต่อไปเองได้” ความท้าทายอยู่ที่การผลักดันให้เกิดการน าไปใช้จริงและ
สร้างให้เป็นนวัตกรรม เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทัศนะของ ประภาภัทร นิยม (2560) ที่กล่าวว่า 
เป้าหมายของการเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) จะต้องรู้หน้าที่และบทบาทของการเป็นผู้
อ านวยความสะดวกที่จะต้องพาผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนนั้น ๆ ผู้อ านวยความสะดวกที่ดีต้องรู้
ประเด็นที่จะถามก่อนล่วงหน้า การจับประเด็นจากค าตอบของผู้เรียน การประเมินความเข้าใจของ
ผู้เรียน การมีสติสามารถปรับบรรยากาศ การเรียนรู้ให้ผ่อนคลายไม่เคร่งเครียด ให้ความส าคัญกับทุก
ค าตอบ ไม่ชี้น า ไม่ด่วนตัดสินใจ ยิ้มแย้ม ไม่ไหลหลุดไปกับประเด็นอ่ืน ไม่มีอคติว่า รัก ชัง หลง กลัว 
ไม่ยึดติดกับความคิดตนเอง จะต้องเช็คให้ดีว่าผู้ เรียนเข้าใจจริงไหม สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง 
Facilitator กับผู้เรียนในลักษณะ “ใจถึงใจ” ผู้อ านวยความสะดวกจะตอ้งมีการใช้การปฏิบัติ (Acting) 
ใช้สายตา ใช้การเคลื่อนไหว ไปให้ทั่วถึง อย่าเห็นว่าผู้เรียนเป็นแค่วัตถุ (Object) แต่ผู้เรียนคือคนที่มี
ชีวิตจิตใจ ทั้งสมองและจิตใจของผู้เรียนจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ผู้เรียนไม่ได้โง่กว่าครู ห้องเรียนจึงจะมี
บรรยากาศผ่อนคลาย สบาย ๆ เป็นกันเอง มีมิตรภาพระหว่างกัน มีความไว้วางใจ รู้สึกเท่า ๆ กัน เป็น
หนึ่งเดียว หรือหัวอกเดียวกัน ซึ่งจะเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลให้การเป็น Facilitator ประสบ
ผลส าเร็จ และท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ผลการเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนที่พบว่า ผู้เรียนมีจุดเริ่มต้นของ
การคิดและการท างานที่สร้างสรรค์รวมทั้งการด ารงไว้ซึ่งโครงการศูนย์ฝึกอาชีพต่าง ๆ อันเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ดีมีประโยชน์อยากจะสืบทอดไปยังรุ่นน้อง ๆ ให้มีการด าเนินโครงการอย่างกว้างขวางต่อเนื่อง
ต่อไป โดยผู้เรียนได้เรียนรู้จากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพทั้ง 3 โครงการดังนี้คือ  

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้เรียนเกิดทักษะมี
ประสบการณ์เรียนรู้วิธีการท างานโดยน าความรู้ภาคทฤษฎีที่เรียนในห้องเรียนน ามาประยุกต์ใช้ในศูนย์
ฝึกอาชีพและน าไปประกอบอาชีพได้จริง รู้จักการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง และได้พัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนได้พัฒนาสมองในด้านต่าง ๆ ในการท างานเป็น
ทีมมีความสามัคคีในหมู่คณะและได้ท าบัญชีเพ่ือจะได้น าไปใช้งานในอนาคตอีกด้านหนึ่ง เรียนรู้ว่า
งบประมาณที่ได้รับจากวิทยาลัยในการท าโครงการต้องใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับ
วิทยาลัยในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ซึ่ง “เป็นพลังเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่” ในการพัฒนาวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุด สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2558) กล่าวว่า จุดส าคัญ
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ที่สุดของการบริหารการศึกษาศตวรรษท่ี 21 คือ “การศึกษาต้องสร้างผู้น าให้ได้” ทุกคนต้องเรียนแล้ว
รู้จริง (Mastery Learning) สอดคล้องกับ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง (2558) กล่าวว่า การศึกษาใน
ประเทศไทยมีความท้าทายเกี่ยวกับโลกได้เข้าสู่สังคมความรู้ (Knowledge Based Technology) 
ผู้น าจะเป็นกลุ่มที่ใช้ความรู้มากข้ึน เทคโนโลยีจะเข้ามาท างานที่ซ้ าซากจ าเจแทนคน โครงสร้างองค์กร
มีลักษณะเป็นแนวราบมากขึ้นมีลักษณะที่กระจาย (Distribute) เนื่องจากการสื่อสารช่วยให้เรา
สามารถท างานแนวราบได้มากขึ้น เช่น บริษัท Apple Computer Inc. เกิดจากการก่อตั้งของ สตีฟ 
จ็อบส์ และสตีฟ วอซเนียก จะเลิกจ้างพนักงานคนไหนก็ตามที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง และ
ตลาดแรงงานมีการเชื่อมกันระดับโลกมากข้ึน ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเด็ก
ที่มีส านึกระดับโลกมากขึ้น ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนที่ท าให้ได้รู้จักกับเพ่ือน ๆ ที่ดีและ
น่ารัก และตื่นเต้นที่ได้ลองท าอะไรใหม่ ๆ ในศูนย์ฝึกอาชีพร้านถ่ายเอกสาร เรียนรู้การบริการลูกค้า
บางครั้งมีคนมาใช้บริการมากเกินไปจนบริการไม่ทัน มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้น รู้สึกภูมิใจในตนเอง
ที่สามารถท าสิ่งที่ไม่เคยท าได้ รู้สึกดีใจที่ได้ยิ้มแย้มและพูดคุยกับคนอ่ืนมากขึ้น เรียนรู้การถ่ายเอกสาร
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรียนรู้ราคาอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ เรียนรู้จักการค้าขาย ได้รับความรู้
เบื้องต้นก่อนออกสู่สถานประกอบการโดยมีครูแนะน าในด้านต่าง ๆ ได้รับความรู้ที่ท าให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมปัจจุบันและอนาคตที่ครอบคลุมการสอนในห้องเรียนไม่ว่าต้องสู้ด้วยตนเองและความรู้ที่
ก่อให้เกิดความคิดที่ดีสามารถน าไปใช้และสอนคนรุ่นหลังได้ เรียนรู้การฝึกเป็นนักธุรกิจและการ
บริหารงาน เรียนรู้การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์ตลาด การวางเป้าหมายทางการตลาด การคิด
กลยุทธ์สินค้าและบริการ ขั้นตอนการผลิตสินค้าและบริการตลอดถึงปัจจัยการผลิต เรียนรู้การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดปัญหา เรียนรู้การติดต่อประสานงาน เกิดทักษะความรู้ใหม่ในการ
ปฏิบัติงาน และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะและอยากให้ศูนย์บริการขยายงานในทุก ๆ ด้าน และเปิด
บริการต่อเนื่องทุกภาคเรียน  

โครงการศูนย์บริการยานยนต์ สาขาช่างยนต์ ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้การปฏิบัติงานจริง 
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้จากเดิมจดจ าทฤษฎีมาสู่การมีแรงจูงใจในการศึกษาค้นคว้า
ความรู้ด้วยตนเองในสิ่งที่สนใจ เช่น พยายามศึกษาวิ ธีการใช้เครื่องมือชนิดต่าง ๆ จากยูทูป 
(Youtube) เรียนรู้การน าทักษะทฤษฎีมาประยุกต์ใช้งานจริงได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
ค าแนะน าของครู เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานร่วมกับครูในการปรับภูมิทัศน์ศูนย์บริการยานยนต์ การ
เตรียมความพร้อมศูนย์บริการยานยนต์ และทดสอบบริการยานยนต์ เรียนรู้การเตรียมตัวเข้า
ศูนย์บริการต้องใส่ชุดช็อปให้เรียบร้อย เตรียมผ้าเช็ดมือ อุปกรณ์ ปะแจ รองเท้าเซฟตี้พร้อมที่จะ
ปฏิบัติงาน เรียนรู้การแก้ปัญหาระหว่างปฏิบัติจริง เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่มและการบริการลูกค้า 
สอดคล้องกับทัศนะของ James and James (2004) ที่กล่าวว่า คุณลักษณะที่แต่ละบุคคลสามารถ
น าไปสู่การท างาน ได้แก่ ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม (Teamwork Skills) ทักษะการสื่อสาร 
(Communication Skills) ทั กษะผู้ น า  (Leadership Skills) และทั กษะแก้ปัญ หา (Problem 
Solving Skills) สอดคล้องกับ Agranoff and McGuire (2003) ที่กล่าวว่า กระบวนการความร่วมมือ
เป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้องค์การต่าง ๆ หันมาปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ
ด้วยศักยภาพภายใต้บริบทของการสร้างความร่วมมือ ต้องมีการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน และที่ส าคัญ
ที่สุดบทบาทของผู้เล่นแต่ละคนหรือองค์การล้วนเป็นไปในลักษณะของการเป็นพันธมิตร (Parters)  
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โครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อท า ปลูกเห็ดนางฟ้า ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบ 
เรียนรู้การสังเกต เรียนรู้การคิดวางแผนก่อนน าเห็ดเข้าโรงเรือนว่าจัดเห็ดให้เป็นรูปแบบไหนเพ่ือความ
สะดวกในการรดน้ าและเก็บเห็ด คิดแก้ไขปัญหาเรื่องเห็ดเกิดเชื้อราขึ้น คิดวางแผนแบ่งความ
รับผิดชอบในการรดน้ าเห็ดในแต่ละวัน คิดหาตลาดรองรับเมื่อเห็ดออกดอกผลผลิตเป็นจ านวนมาก 
เรียนรู้ว่าก่อนจะท าอะไรเราต้องคิดวางแผนให้ดีก่อน ถ้าเราเกิดปัญหาเราต้องคิดวางแผนในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น คิดอยากทดลองปลูกเห็ดชนิดใหม่ในปีการศึกษา 2561 เช่น เห็ดเข็มทอง เห็ดฃอน
ขาว เพราะเห็ดชนิดใหม่อาจเพ่ิมมูลค่ามากกว่าเห็ดที่เราท าโครงการเห็ดนางฟ้า อยากลองปลูกเห็ดวิธี
ใหม่ ๆ ที่ออกเร็วและมูลค่าเพ่ิมกว่าจากเดิม คิดหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก เรียนรู้การ
อบรมให้ความรู้ส าหรับผู้เรียนรุ่นน้องที่สนใจท าโครงการปลูกเห็ดและพาไปศึกษาดูงานโรงเห็ด
วิทยาลัย ให้รู้จักกับก้อนเห็ดที่เป็นเชื้อรา ได้รู้จักกับการป้องกันเชื้อราไม่ให้แพร่ระบาด เนื่องจาก
สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้เห็ดเกิดเชื้อราและมีผลผลิตที่น้อยลงแก้ไขโดยรดน้ าใน
บริเวณข้างหลังถุงเห็ดและจะไม่ให้โดนบริเวณปากถุงเห็ดจนเมื่อเห็ดหมดเชื้อก็น าปูนขาวมาโรยทั่ว
โรงเรือนเห็ดเพ่ือฆ่าเชื้อราและเตรียมเห็ดมาลงใหม่ เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เรียนรู้เทคนิคที่ท าให้
เห็ดออกดอกเร็วและสวยบาน เทคนิคการรดน้ าให้ทั่วถึง น าข้อบกพร้องของการท าโครงการเห็ดครั้งนี้
ไปปรับใช้ในครั้งต่อไป และถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดให้รุ่นน้องท าหน้าที่ต่อไป เรียนรู้ว่าการท างานใด ๆ 
หากเราดูแลใส่ใจและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นเราจะประสบความส าเร็จในที่สุด เรียนรู้ทักษะการ
สื่อสาร การพูดโน้มน้าวใจเชิญชวนคนในหมู่บ้านและคนในวิทยาลัยมาซื้อเห็ด การสื่อสารกับคนในทีม
แจ้งงานให้ชัดเจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยี การโปรโมทสินค้าผ่าน
ออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค การสั่งจองสินค้าเห็ดผ่านแชทพูดคุย เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหารู้จักแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี รู้จักคิด วิเคราะห์หาต้นสายปลายเหตุแล้วค่อย ๆ หาวิธีแก้ปัญหา เช่น การที่เห็ดมีเชื้อ
ราเราค่อย ๆ คิดว่าเชื้อราเกิดจากอะไร พอทราบแล้วค่อยหาวิธีแก้ไข เช่นเดียวกับการน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน หากเราใจเย็นค่อย ๆ คิด เราก็จะหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างง่ายดาย เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่
อย่างพอเพียง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักท ามาหากินหาอาชีพเสริมระหว่างเรียน เรียนรู้จักและ
เข้าใจความแตกต่างของบุคคลแต่ละบุคคลว่ามีนิสัยความสามารถอย่างไร เรียนรู้การใช้เวลาอย่าง
เหมาะสมและระยะเวลาที่พึงใช้การเรียนและการท ากิจกรรมรู้ว่าเวลาไหนควรท าอะไร ซึ่งผลการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ดังกล่าวสอดคล้องกับ ทัศนะของ อาทิตย์ วุฒิคะโร (2543) ที่กล่าวถึงการท าประวัติ
ผู้ประกอบการที่ประสบผลส าเร็จทั้งในระดับโลกและประเทศว่า มีความผูกพันต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ มี
ความมุมานะและท างานหนัก มีความกระตือรือร้นไม่หยุดนิ่ง เชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการ
บริหารพันธมิตร มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และกล้าตัดสินใจ มีความประหยัดเพ่ืออนาคตและ
เรียนรู้จากประสบการณ์ มีความสนใจแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ต้อง
เป็นผู้มีความสามารถในด้านเทคโนโลยี ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจูงใจ และต้องเป็นผู้มี
ความสามารถในการวางกลยุทธ์  

ผลการเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ที่พบว่า 
ผู้เรียนและครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์แต่ละคนมีศักยภาพในตนเองและมีพลังความคิด
สร้างสรรค์ เมื่อวิทยาลัยให้เป็นหุ้นส่วน (Partner) พร้อมเป็นกลไกส าคัญช่วยติดไอพ่นให้ความคิดดี ๆ 
ให้โอกาสในการท าโครงการให้เกิดขึ้นจริงได้ ก็ท าได้ส าเร็จ เมื่อลงมือท าจริง ๆ วิทยาลัยควรส่งเสริม
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สนับสนุนให้ท าอย่างจริงจังต่อเนื่องต่อไป ก็อาจจะสามารถต่อยอดเป็นโมเดลธุรกิจ (Business 
Model) เช่นเดียวกับโมเดลสตาร์ทอัพ (Startup Model) โดยโฟกัสที่ธุรกิจที่มีตลาดรองรับ วิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์จึงควรสร้างมิติใหม่ด้วยหลัก “สมองแกนน า” ส่งเสริมให้ผู้เรียนและครูเป็นผู้น า 
“สร้างผู้น ารุ่นต่อ ๆ ไป” ให้ความเชื่อมั่นกับผู้เรียนและครูทุกคนว่า “คุณท าได้” และจะท าอย่างไรให้
การเรียนรู้ขยายเติบโตทั่วทั้งวิทยาลัยในทุก ๆ รุ่น ซึ่งที่ผ่านมาครูเก่งความสามารถเฉพาะตัว เมื่อน า
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาแก้ปัญหาผู้เรียนขาดความรู้และทักษะที่จ าเป็นใน
การท างาน โดยการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนในด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset) หรือวิธีการท างานใหม่ที่เป็น
การท างานแบบมีส่วนร่วมและเป็นระบบมากขึ้น การวางแผนโครงการ/กิจกรรมใด ๆ ระเบิดจากข้าง
ใน (Inside-Out) ได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสังเกต ร่วมสะท้อนผล เกิดการเรียนและการทบทวนเพ่ือ
วางแผนใหม่ให้เกิดการด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งครู (ผู้ร่วมวิจัย) ยังได้มาพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สร้างสัมพันธ์ที่ดีและมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นบรรยากาศในการท างาน
รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นใจซึ่งความอบอุ่นใจไม่ใช่เงินอย่างเดียว เกิดประสิทธิภาพในการท างานก็มากขึ้น 
ส่งผลให้วิทยาลัยแข็งแกร่งขึ้น ผลการเรียนรู้ดังกล่าวเหล่านี้สอดคล้องกับทัศนะของ สุเมธ ตันติเวชกุล 
(2554) ที่กล่าวถึงหลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  
“…พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนโดยตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” นั่นคือต้องสร้างความ
เข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนา ให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน มิใช่การน าความ
เจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัว” และการที่
วิทยาลัยให้ผู้เรียนลงมือท ากิจกรรมด้วยตนเองท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จดจ าได้ดีส่งเสริมให้
พฤติกรรมการเรียนรู้มีความกระตือรือร้น และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Belonging) ให้
เกิดขึ้นกับวิทยาลัยและผู้บริหารเกิดความพึงพอใจในการบริหารแนวใหม่พร้อมจะสร้างขั้นบันได
พัฒนาผู้เรียนและครูสู่มืออาชีพอย่างจริงจัง  

5.2.4 ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น (New Knowledge) ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 4 
จากผลการวิจัยที่พบว่าความรู้ใหม่ที่ผู้วิจัยก าหนดชื่อเรียกว่า “โมเดลการพัฒนาทักษะ

ศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียน: กรณีประสบผลส าเร็จในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์” ความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้นจากการวิจัยในครั้งนี้ จึงเป็นความรู้ใหม่ในบริบทเฉพาะที่เป็นผลจากการด าเนินการวิจัยใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เป็นความรู้ใหม่ที่เกิดจากการบูรณาการขององค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ 
คือ (1) จุดมุ่งหมายของการวิจัยในการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ (2) หลักการที่ใช้ในการวิจัย 13 ประการที่ (3) หลักการในการด าเนินกิจกรรมใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในแต่ละขั้นตอนของการวิจัย (4) วงจรการวิจัย 2 วงจร และขั้นตอนใน
การวิจัย 10 ขั้นตอน และ (5) โครงการและกิจกรรมในแต่ละโครงการ 3 โครงการที่ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยจ านวน 17 ราย ก าหนดขึ้นเพ่ือการปฏิบัติและเพ่ือการแก้ปัญหาของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์
ในการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งเมื่อปฏิบัติแล้วได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง  

ผลการวิจัยดังกล่าวถือเป็นความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการที่จะก่อให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย เพราะเป็น
วิจัยที่อยู่บนพ้ืนฐานการแก้ปัญหาด้วยการปฏิบัติจริงเพ่ือผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีหลักการและ
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หลักคิดที่ควรยึดถือหลายประการ โดยเฉพาะหลักการมีส่วนร่วมแบบเสมอภาคกัน หลักความเป็น
ประชาธิปไตย หลักการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ Seymour-
Rolls & Hughes (2000) ที่ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมคือวิธีการสืบสวน
สอบสวนร่วมกัน (Collective) โดยมีการสะท้อนผลและมองตัวเองเป็นหลัก (Self-Reflective) โดยผู้
ที่มีส่วนร่วม (Participants) ในสถานการณ์ทางสังคมนั้น ๆ เพื่อที่จะปรับปรุงการปฏิบัติทางสังคมของ
ตนเองให้ดีขึ้นทั้งในแง่ความเป็นเหตุเป็นผล (Rationality) และในแง่ของความยุติธรรม (Justice) 
ประกอบด้วยการวิจัยใน 4 ช่วงคือ การสะท้อนผล (Reflection) การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ 
(Acting) และการสังเกต (Observing) โดยในแต่ละช่วงนั้นจะพ่ึงพาซึ่งกันและกันในลักษณะของ
เกลียวสว่าน (Spiral) หรือวงจร (Cycle) สอดคล้องกับ Quixley (2008) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) โดยพ้ืนฐานแล้วก็คือ การวิจัยแบบการมีส่วนร่วม (Participatory 
Research) ซึ่งผลจากการค้นพบและข้อเสนอแนะใหม่ ๆ ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติไม่สามารถที่จะใช้
บังคับเพื่อให้คนอ่ืนน าไปปฏิบัติได้ทันที ซึ่งก็หมายความว่าผลที่ออกมานั้นจะต้องได้รับการยอมรับจาก
ผู้ถูกวิจัยทุกคนก่อนที่จะมีการน าไปใช้ปฏิบัติ เพราะฉะนั้นผู้ถูกวิจัยจะต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ
การวิจัยในทุกตางนิ้วและจะต้องมีมุมมองว่าการวิจัยในครั้งนี้ คือ งานวิจัยของเขา เพ่ือผลประโยชน์
ของพวกเขา และเป็นสิ่งที่พวกเขาสามารถที่จะมีผลกับสิ่งนั้นได้ (By Them, for Them and of 
Them) สอดคล้องกับ  สุนิ สา แพรภัทรประสิทธิ์  (2555) อ้างถึ งค ากล่ าวของ Kidd (1973) 
ศาสตราจารย์นักการศึกษาจากแคนาดากล่าวว่า ทฤษฎีที่ปราศจากการน าไปปฏิบัติได้ก็ไร้ค่า และการ
ปฏิบัติงานที่ขาดทฤษฎีก็เปรียบเสมือนคนตาบอด (Theory Without Practice is Empty. Practice 
Without Theory is Blind) และความรู้ใหม่เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักเรียนในด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน โดยผู้เรียนร่วมกับครูลงมือปฏิบัติจริงในศูนย์ฝึกอาชีพภายในวิทยาลัยในการจัดการเรียน
การสอนสามารถน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนโดยครูเป็นผู้
อ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนให้ด าเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ เริ่มจากการเตรียมศูนย์ฝึกอาชีพ การอบรมให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน 
และการเปิดบริการ ผลปรากฏว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน มีความเข้าใจและ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการท างาน ประกอบด้วยทักษะในการสื่อสาร ทักษะใน
คิด ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการใช้ทักษะชีวิต และทักษะในการ ใช้เทคโนโลยี ได้อย่างดีเยี่ยม  

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยขอให้ข้อสังเกตว่า ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ ถือเป็นความรู้ใหม่ใน
บริบทเฉพาะวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ไม่เหมือนกับความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ จึงอาจ
มีข้อจ ากัดในการน าไปเผยแพร่เพ่ือใช้ในวงกว้าง เพียงแต่สามารถใช้เป็นกรณีศึกษาเพ่ือประยุกต์ใช้ใน
บ ริ บ ท ที่ ค ล้ า ย ค ลึ ง กั น ได้  ดั งทั ศ น ะ ข อ ง  Coghlan and Brannick (2007) แ ล ะ  James, 
Milenkiewicz, and Bucknam (2008) ที่กล่าวว่าผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีข้อจ ากัดในการน าไป
เผยแพร่หรืออ้างอิง แต่สามารถน าเอาประเด็นข้อคิด หรือเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นเป็นข้อเสนอแนะ
ส าหรับการน าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือที่ก าลังมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะเดียวกันได้ 

 



194 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
5.3.1  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1) จากผลการวิจัยพบว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์บรรลุทุกเป้าหมายนั้น เป็นเพราะว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้การพัฒนาบรรลุผลส าเร็จ หากสถานศึกษา
ใดต้องการที่จะพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน ตลอดถึงการพัฒนาองค์การ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนา แล้วค่อยพูดคุยท าความเข้าใจกับคณะครูในสิ่งที่ต้องการ
พัฒนานั้น โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องค านึงถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคณะครูในสถานศึกษา
เป็นส าคัญ เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถและใฝ่ดี แล้วสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรก่อน
เป็นอันดับแรกหลังจากนั้นค่อยเดินหน้าพัฒนาต่อไป 

2) จากผลการวิจัยที่พบว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ บรรลุผลส าเร็จตามที่คาดหวัง ดังนั้น
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ที่เป็นพ้ืนที่ในการวิจัยควรใช้การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักเรียน ในด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะนักเรียน
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน นักเรียนมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้และ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ ประกอบด้วย ทักษะในการสื่อสาร ทักษะ
ในการคิด ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการใช้ทักษะชีวิต และทักษะในการใช้เทคโนโลยี ในการ
ด ารงชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21  

3) จากผลการวิจัยพบว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียน เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการดี ๆ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรูปแบบศูนย์
ฝึกอาชีพต่าง ๆ ด้วยหวังให้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งความส าเร็จของครูและนักเรียนที่ผ่านมาตรวัด
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการท ากิจกรรมตลอดถึงคุณภาพอย่างภาคภูมิใจ ซึ่งสุดท้ายแล้วเป็น
ผลส าเร็จของวิทยาลัยที่ผู้บริหารควรเป็นแรงขับเคลื่อนในภาพรวมต่อไปในการสร้างแรงบันดาลใจให้
เกิดการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ที่ก าลังร้อนแรงประทับใจอันเกิดจากการได้ท างานร่วมกันให้เกิด
การต่อเนื่อง 

4) จากผลการวิจัยที่ท าให้ผู้วิจัยและผู้บริหารเกิดการเรียนรู้ที่ส าคัญ เช่น เรียนรู้ว่า 
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สามารถน ามาใช้ในการบริหารการพัฒนาได้ดีที่สุดและ
สามารถน ามาใช้กับการบริหารองค์การได้ เรียนรู้ว่าการท างานร่วมกันจะได้ผลดีที่สุดถ้าเอาไอเดีย 
(Idea) มาแชร์ (Share) กัน ระบบวันแมนโชว์ (One Man Show) หมดยุคจริงๆ เรียนรู้ว่ากรรมวิธี
บริหารการเปลี่ยนแปลงจะต้องสร้างการมีส่วนร่วม และเรียนรู้ว่า “การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่บริหาร
ได้ถ้าเปลี่ยนแปลงแบบมีทิศทาง” การเป็นผู้น าต้องรู้คุณค่าของคนทุกระดับ คนเป็นปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของการท างาน การบริหารที่ดีต้องใช้ความรู้บวกกับประสบการณ์ ถ้าตัดตัวใดตัวหนึ่งทิ้ง
ไปจะเกิดข้อถกเถียงและไม่ยั่งยืน ประสบการณ์เป็นครูที่ดีที่สุดฝึกให้มีความคิดที่จะท าให้มีค าตอบทั้งนี้
ต้องเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด การพัฒนาต้องลงมือปฏิบัติและต้องมีใจกับสิ่งนั้นตลอดเวลา ต้องทุ่มใจ
เต็มร้อยมุ่งมั่นกับสิ่งนั้นตลอดเวลาทุกลมหายใจจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ผู้น าต้องเทใจให้กับ
ทีมงานอย่างแท้จริงร่วมทุกข์ร่วมสุขเพราะใจนั้นมีค่ามากที่สุด ในการสื่อสารระหว่างผู้ร่วมวิจัยต้อง
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สบตาคนฟังเพ่ือสร้างความมั่นใจและความอบอุ่นใจแก่ทีมงานดุจดังค าที่ว่า “ดวงตาเป็นหน้าต่างของ
ดวงใจ” การพูดคุยกับผู้ร่วมวิจัยให้ใช้ความเป็นกันเองไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากแต่ได้ผลงานเต็มที่
เช่นกัน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในองค์กรนั้นผู้น าองค์กรจะต้องเป็นผู้คิดริเริ่มการเปลี่ยนแปลงนั้นจึงจะ
เกิดและจะสามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลงให้ส าเร็จได้นั้นผู้น าองค์กรจะต้องมีสภาวะความเป็นผู้น าสูง 
เหมือนที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ช่วยกันท าท้ังวิทยาลัย รู้คุณค่าของผู้ร่วมวิจัยทุกคนมีศักยภาพมคีวามรู้
ความสามารถต้องการการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน เรียนรู้ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อผลต่อความส าเร็จของ
องค์กรว่าองค์กรใดจะเป็นองค์กรที่ประสบความส าเร็จนั้นผู้น าขององค์กรจะต้องสร้างความศรัทธาให้
เกิดขึ้นกับสมาชิกในองค์กรให้ได้ก่อน หลักส าคัญที่จะก่อให้เกิดศรัทธาคือผู้น าองค์กรต้องเป็นผู้ให้และ
เรียนรู้ถึงการท างานร่วมกัน ดังเช่นที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ช่วยกันท าตลอดทั้งการมีส่วนร่วมในการ
วิจัยเพ่ือให้กิจกรรมเหล่านั้นบรรลุเป้าหมายประสบความส าเร็จได้เสมือนหนึ่งผนึกก าลังกัน ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะว่าการน ากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาใน
องค์กรต่าง ๆ อื่น ๆ นั้น กระบวนการถ่ายทอดเป็นส่วนส าคัญ การฝึกฝนการวิเคราะห์ และน าเสนอให้
คนอ่ืนเข้าใจความคิดของเราต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ด้วยการเรียนรู้เพ่ิมเติม ตั้งใจ และสะสม
ความรู้อย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้เพ่ือสร้างมิติใหม่ ๆ เป็นการเติมเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดและ
ยกระดับการเรียนรู้ของเราทีละน้อย ๆ จนไม่รู้เลยว่าตัวเองเก่งขึ้นมากแล้ว 

5) จากผลการวิจัยที่ท าให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยเกิดการเรียนรู้ถึงผลดีของกระบวนการที่เกิด
จากการมีส่วนร่วม เรียนรู้ถึงสิ่งที่เป็นปัญหาและเสาะหาข้อมูลสาเหตุของปัญหาที่วิทยาลัยก าลัง
ประสบพบเจออยู่ เรียนรู้ถึงวิธีการติดต่อสื่อสารและการประสานความร่วมมือระหว่างผู้วิจัยกับผู้ร่วม
วิจัย เรียนรู้ในวิธีการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันให้เกิดประสิทธิผล เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการ
ปฏิบัติสิ่งที่เหนือกว่าปกติธรรมดา เรียนรู้กระบวนการกระตุ้นการเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้านเพราะเกิด
จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติจริงช่วยให้เกิดความเข้าใจและจดจ าสิ่งที่ได้พบเห็นในเวลา
อันรวดเร็วและยั่งยืนซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เปิดใจยอมรับแนวคิดและความแตกต่างของ
บุคคลเมื่อน ามาผสมผสานกันอาจจะเกิดความคิดใหม่วิธีใหม่ เรียนรู้ว่าไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบและ
ต้องมีวิธีการที่ดีกว่าเสมอ การเปลี่ยนมุมมองจากสิ่งที่เห็นเป็นปกติทุกวัน ๆ อาจท าให้ได้แง่คิดใหม่ ๆ 
มาใช้ ต้องกล้าเปลี่ยนความคิดของตนเองวิวัฒนาการก้าวไปข้างหน้า เรียนรู้เทคนิ คการวางแผน
ปฏิบัติการและการน าแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล เรียนรู้เทคนิคการสังเกตและการบันทึกข้อมูล 
เรียนรู้การถอดบทเรียน (Lesson Learned) เรียนรู้การท างานแบบบูรณาการช่วยแก้ปัญหาได้ทั้ง
ระบบ เรียนรู้การยกย่องเพ่ือนร่วมทีมงานและเพ่ือนต่างทีมงานในขณะปฏิบัติ งาน เรียนรู้การสร้าง
ความไว้วางใจและรักษาความไว้วางใจกัน เรียนรู้ว่าการแก้ปัญหาและการพัฒนาไม่สามารถท าให้พลิก
ฟ้ืนคืนมาได้ทั นทีทัน ใดต้องปฏิบัติ สม่ าเสมอต่อเนื่ องเป็นระบบ  ผู้ วิจั ยมีข้อ เสนอแนะว่า 
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กรเป็นภารกิจส าคัญ
ของผู้ร่วมวิจัย (ครู) ในการน าไปสู่ความรู้สึกนึกคิดและเกิดเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกตอบสนองต่อ
สิ่งแวดล้อมการท างานในวิชาชีพและเพ่ือนร่วมงานและองค์การ จะท าให้มองโลกในแง่ดีถึงแม้จะเจอ
สิ่งที่ยากล าบากแค่ไหนก็พร้อมที่จะฟันฝ่าต้องใช้เวลาและความอดทนเพราะทัศนคติบวกคือปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ 
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6) จากผลการวิจัยที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ว่าระบบการจัดการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาขึ้นโดยมุ่งเป้าหมายไปที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่  21 ส าหรับนักเรียน ในด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ น ามา
ประยุกต์ใช้กับนักเรียนโดยเฉพาะการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ (Learning by Doing) จึงท าให้
ผู้เรียน จากก่อนหน้านี้เรียนแบบท่องจ า กลับมาตื่นเต้นเร้าใจในการเรียนการสอน เพราะการเรียนการ
สอนที่เน้นการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะศตวรรษที่  21 นั้น นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยมี
ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน จึงท าให้นักเรียน อยากเรียน อยากรู้ อยากทราบ แล้วลงมือ
ด้วยตนเอง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจะต้องท าให้ 
นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกิดความรู้สึกเป็นคนส าคัญ รู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ในองค์การ เริ่มมีความมุ่งมั่น
ที่ได้ลงมือท า เห็นว่าความส าเร็จท าได้อย่างไร ผู้บริหารควรให้เป็นต้นแบบของแนวทางแนวคิดที่
ประสบความส าเร็จให้ความส าคัญในการสร้างให้โครงการเติบโตต่อไป และสร้างโครงการใหม่  ๆ 
เพ่ิมเติมเพราะความส าคัญของการพัฒนาคนอย่างแท้จริงอยู่ที่การพัฒนาความมีส่วนร่วม และการมีใจ
รักองค์กรและใจรักงานที่ท า 

7) จากผลการวิจัยที่ท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ได้เรียนรู้ว่าความส าเร็จในการ
วิจัยครั้งนี้เกิดจากการน ากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาใช้พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 
21 ส าหรับนักเรียน ท าให้ทุกคนได้ “ฝัน” ร่วมกัน ก าหนดจุดมุ่งหมายทิศทางร่วมกัน สื่อสารท าความ
เข้าใจ ร่วมคิดหาวิธีการเดินไปสู่เป้าหมาย “มองเป็นจุดเดียวกัน” เป็นแรงจูงใจให้เดินไปถึงเป้าหมาย 
และเรียนรู้ว่าคุณภาพของครูแต่ละคนมีความส าคัญ ครูแต่ละคนจะต้องมีทักษะการท างานจริง ดังนั้น 
วิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนครูให้ได้รับการพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 หลากหลายรูปแบบตาม
ความต้องการของครู และส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ิมเติมในแหล่งเรียนรู้ที่ต้องขยายการบริการให้
กว้างขวางออกไป ในอนาคตวิทยาลัยจะได้ครูที่มีคุณภาพและศักยภาพที่ผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพและ
ศักยภาพได้รับความพึงพอใจจากผู้ปกครอง  

8) จากผลการวิจัยได้ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ เป็นความรู้ใหม่ที่ประสบผลส าเร็จได้ในบริบท
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ไม่อาจอ้างอิงว่าเมื่อน าไปใช้ในที่แห่งอื่นแล้วจะประสบผลส าเร็จได้ใน
แบบเดียวกัน เพราะเป็นการวิจัยที่อ้างอิงผลเฉพาะที่เฉพาะแห่งตามหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่ วน ร่ ว ม  ดั งทั ศ น ะขอ ง Coghlan and Brannick (2007) แล ะ James, Milenkiewicz, and 
Bucknam (2008) ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น จึงมีข้อจ ากัดในการน าไปเผยแพร่หรืออ้างอิง แต่ผู้สนใจ
สามารถน าเอาประเด็นข้อคิด หรือเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น เป็นข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ใน
สถานการณ์อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือที่ก าลังมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได้ 

9) จากผลการวิจัยพบว่าความส าเร็จในการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียน
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(PAR) โดยค านึงถึงการบูรณาการระหว่างทฤษฎีและประสบการณ์เดิมของผู้ร่วมวิจัยที่เกิดจากครูทุก
คนได้ใช้หลักการท างานร่วมกัน ระดมความคิด การยอมรับความคิดเห็นของทุกคนในทีม ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในทุก ๆ ขั้นตอนร่วมกัน น าไปสู่การพัฒนา การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สามารถที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียน
ในโอกาสต่อไป ในกรอบ 4Rs 8Cs 2Ls และทักษะอ่ืน ๆ ควรใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
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ส่วนร่วมจัดล าดับความส าคัญในการพัฒนาอันจะท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์มีเจริญเติบโตอย่าง
มีเสถียรภาพภายใต้ความยั่งยืน 

5.3.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1) วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ควรมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาน า

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไปใช้ในการท าวิจัยในวิทยาลัยด้วยเพื่อให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนครอบคลุมผู้เรียนทั้งวิทยาลัย และเพ่ือพัฒนาในงาน
ต่าง ๆ ของวิทยาลัย เช่น งานการบริหารทั่วไป งานการเงินและงานพัสดุ งานอาคารและสิ่งก่อสร้าง
เป็นต้น 

2) วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ควรส่งเสริมให้บุคลากรน ากระบวนการวิจัยแบบมีส่วน
ร่วมไปใช้ในการท าวิจัยในระดับห้องเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

3) ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนในทักษะต่าง ๆ ต่อไป ในกรอบ 4Rs 8Cs 2Ls และทักษะอ่ืน ๆ ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

4) ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผู้เรียนในทักษะอ่ืน ๆ ที่ในงานวิจัยนี้ไม่ได้ก าหนดเป็นกรอบการวิจัย 
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แบบบันทึกการประชุม 

การวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
ส าหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 

ครั้งที่........../......................... 
วันที่................................ เวลา.......................................... 

ณ........................................................................ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
............................................................................................................................. ................................... 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
............................................................................................................................. ................................... 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
................................................................................................................................................................  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
............................................................................................................ .................................................... 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
............................................................................................................................. ................................... 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
............................................................................................................................. ................................... 
 

(ลงชื่อ).......................................................... .....ผู้บันทึกการประชุม 
 (………..…….……………………..………) 
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แบบสัมภาษณ์ 
การวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 

ส าหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
ค าชี้แจง 

แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ ใช้ส าหรับสัมภาษณ์ครูหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการ ขั้นตอนการเตรียมการ การ
วางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และขั้นตอนการสะท้อนผล โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปรากฏการณ์
ของการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จากการกระท า และความรู้ใหม่ที่ เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงาน 

 
ขั้นน า 

1. ผู้สัมภาษณ์แนะน าตนเอง 
2. แจ้งวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ ขออนุญาตเริ่มการสัมภาษณ์และบันทึกเสียง โดยขอให้

ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น และข้อเท็จจริงอย่างอิสระเพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
 

ขั้นการสัมภาษณ์ 
ผู้สัมภาษณ์เลือกใช้ค าถาม จากการวิจัยเป็นหลักและจะปรับให้เหมาะสมกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ค าถามการสัมภาษณ์ 
 1. ท่านคิดว่าการด าเนินงานในขั้นตอน..........มีปรากฏการณ์การปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นและ
อย่างไร 

2. ท่านคิดว่า ผลการด าเนินการที่เกิดข้ึน เป็นไปตามสภาพที่คาดหวังหรือไม่ อย่างไร 
3. ท่านคิดว่า จากการด าเนินการส่งผลให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับต่าง ๆ เป็น

อย่างไร 1) ระดับบุคคล 2) ระดับกลุ่มบุคคล 3) ระดับวิทยาลัย 
4. ท่านคิดว่า การการด าเนินการในข้ันตอนนี้เกิดองค์ความรู้อะไรบ้าง 
 

ขั้นสรุปผลการสัมภาษณ์ 
 ผู้สัมภาษณ์สรุปผลการสัมภาษณ์ และสอบถามผู้ถูกสัมภาษณ์ว่าถูกต้องตามท่ีให้สัมภาษณ์
หรือไม่ หรือมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ จากนั้นผู้สัมภาษณ์กล่าวขอบคุณผู้ถูกสัมภาษณ์/ปิดการสัมภาษณ์ 
  

เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 2 
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แบบประเมินสภาพทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียน 
การวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 

ส าหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
ค าชี้แจง 

แบบประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียน ฉบับนี้ ใช้ส าหรับการประเมินทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์น าผลการประเมินทั้งก่อนและหลังการน าแผนปฏิบัติ
การลงสู่การปฏิบัติมาเปรียบเทียบกันเพ่ือชี้ให้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนา
ทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ และใช้ส าหรับเป็น Guide Line 
น าไปสู่แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  

ใช้ Likert Scale เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ 
 พึงพอใจมากที่สุด  5 คะแนน 
 พึงพอใจมาก  4 คะแนน 
 พึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 
 พึงพอใจน้อย  2 คะแนน 
 พึงพอใจน้อยที่สุด 1 คะแนน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร      
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด      
ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา      
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต      
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี      

 
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................... .......................................................................... 
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แบบบันทึกการสังเกตความก้าวหน้าของโครงการ 
การวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 

ส าหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
ค าชี้แจง 

แบบบันทึกการสังเกตความก้าวหน้าของโครงการฉบับนี้ ใช้ส าหรับทีมแกนน าเพื่อบันทึกผลการด าเนินงาน
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการเป็นระยะ ๆ โดยการ
บันทึกตามสภาพจริงที่พบเห็นจากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 
เช่น บันทึกการด าเนินงาน ภาพประกอบ และ ที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการด าเนินงาน รวมทั้งใช้วิธีการสังเกต 
และการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อให้การบันทึกมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ก่อนท าการบันทึก ผู้บันทึกท าการบันทึกข้อมูล ดังนี้ 
วัน/เดือน/ปี ที่บันทึก วันที่........เดือน.........................พ.ศ. .................ระหว่างเวลา.......................... 
ชื่อผู้บันทึก.............................................................. ............................................................................. 

บันทึกผลการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1: ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ 
ชื่อโครงการ
..................................................................................................................... ........................................... 
ระยะเวลาโครงการ เริ่มวันที่......เดือน................พ.ศ. ..........ถึง วันที่......เดือน...............พ.ศ. .............. 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
..................................................................... ...........................................................................................  
......................................................................................................................................... ....................... 
รายละเอียดแต่ละกิจกรรม (ชื่อกิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม) 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
ส่วนที่ 2: บันทึกความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
2.1) ความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรมในโครงการเป็นอย่างไร? (ประมาณเป็นร้อยละของปริมาณงาน
แล้วเสร็จจริง) 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
2.2) ประเมินสถานการณ์ของแต่ละกิจกรรมในโครงการเป็นอย่างไร? เป็นไปตามแผน หรือ ล่าช้ากว่า
แผน? ปัญหา หรือ อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนมีหรือไม่? และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขคืออะไร? 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ......................................................... ....... 
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2.3) การด าเนินงานกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่? อย่างไร?  
......................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................. ................................... 
ส่วนที่ 3: บันทึกความก้าวหน้าภาพรวมโครงการ 
3.1) ความก้าวหน้าภาพรวมของทั้งโครงการเป็นอย่างไร? ยังคงเสร็จสิ้นตามก าหนดเวลาหรือไม่? กรณี
ไม่ทันกรุณาระบุสาเหตุและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข? (คาดการณ์เป็นร้อยละของปริมาณงานแล้ว
เสร็จ) 
......................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
3.2) ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในภาพรวมของการด าเนินงานโครงการมีหรือไม่? อย่างไร? มีสาเหตุ
มาจากอะไร? 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................ ................ 
3.3) การใช้ทรัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์และการจัดการในการน า
แผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติได้ผลเป็นอย่างไร? มีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่? 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
ส่วนที่ 4: สรุปผลการด าเนินการโครงการระหว่างการด าเนินการ 
งบประมาณท่ีก าหนดไว้....................................................บาท 
ใช้ไปแล้ว..........................................................................บาท 
คงเหลือ…………………………………………………………………..บาท 
ส่วนที่ 5 : สรุปผลการประเมิน หลังเสร็จสิ้นการด าเนินการ ขั้นตอนการเตรียมการ การวางแผน การ
ปฏิบัติ การสังเกต และ การสะท้อนผล โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ของการปฏิบัติ การ
เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จากการกระท า และ ความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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แบบประเมินโครงการ 
การวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 

ส าหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
ค าชี้แจง 

แบบประเมินโครงการนี้ใช้ส าหรับทีมแกนน าเพื่อบันทึกผลการประเมินสภาพการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุด
โครงการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ได้ก าหนดไว้โดยให้มีการบันทึกและประเมินตามสภาพจริงที่พบเห็นจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เช่น บนทึกการด าเนินงานภาพประกอบและเอกสารอ่ืน  ๆ ที่แสดงให้
เห็นถึงวิธีการด าเนินงานรวมทั้งการใช้วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อให้การประเมินมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ก่อนท าการบันทึก ผู้บันทึกท าการบันทึกข้อมลู ดังนี ้
วัน/เดือน/ปี ที่บันทึก วันที่ ......เดือน..................พ.ศ................ระหว่างเวลา........................................ 
ชื่อผู้บันทึก
............................................................................... ............................................................................... 
บันทึกผลการประเมิน 
ส่วนที่ 1: ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ 
โครงการที่........ชื่อโครงการ
................................................................................... ............................................................................. 
ระยะเวลาโครงการ เริ่มวันที่....เดือน......................พ.ศ..........ถึงวันที่.....เดือน....................พ.ศ............. 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
......................................................... .......................................................................................................  
รายละเอียดแต่ละกิจกรรม (ชื่อกิจกรรม และ ระยะเวลากิจกรรม) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 2: บันทึกผลการด าเนินโครงการ 
2.1) โครงการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่? อย่างไร?  
........................................................ ........................................................................................................ 
 2.2) วิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการตามที่ได้วางแผนไว้ได้ด าเนินครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่? 
อย่างไร? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3) ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการน าโครงการไปปฏิบัติเป็นอย่างไร? ทั้งในระดับตัวบุคคล 
ระดับกลุ่มบุคคล และระดับองค์กร (วิทยาลัย) 
................................................................................................................................................................  
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2.4) ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นมีหรือไม่? อย่างไร? กรณีมีได้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
อย่างไร? 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………….… 
2.5) การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทางการบริหารต่าง ๆ คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการในการ
น าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติได้ผลเป็นอย่างไร? มีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.6) “การเรียนรู้” และ “ความรู้ใหม่” ที่ได้หลังจากการน าโครงการไปปฏิบัติเป็นอย่างไร? ทั้งใน
ระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดับองค์กร (วิทยาลัย) 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
ส่วนที่ 3: สรุปผลการด าเนินงานโครงการระหว่างการด าเนินการ 
งบประมาณท่ีก าหนดไว้........................................................บาท 
เกิน (ต่ า) กว่างบประมาณ จ านวน..........................................บาท 
เหตุผล
...................................................................................... ........................................................................ 
ส่วนที่ 4: สรุปผลการประเมิน 
4.1) จุดเด่นโครงการ 
........................................................................................................................................................ ........ 
4.2) จุดอ่อนโครงการ 
................................................................................................................................................................ 
4.3) จุดที่ควรพัฒนา 
................................................................................................................................................................ 
4.4) สรุป (เขียนความเรียง) 
................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................................  
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รายช่ือผู้ร่วมวิจัย 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ทีมงานวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 

1 กวินทร์ ฉิมนาคพันธ์ ผู้อ านวยการ 

2 วัชรพล ชลเดช หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 

3 ไพรัตน์ วันไชย์ ครูช่างยนต์ 

4 ชัยอนันต์ วูดเล่ย์จูเนียร์ ครูช่างยนต์ 

5 กฤษณะ พูลกลาง ครูช่างยนต์ 

6 สุทิน สมสมัย ฝ่ายประกันคุณภาพ/ครูบัญชี 

7 ศิริรัตน์ พันแก้ว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ครูบัญชี 

8 ชนิดาภา บริสุทธิ ์ ครูบัญชี 

9 ปิยะพร สิทธิโคตร หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์/ครูคอมพิวเตอร์ 

10 ไพวัลย์ เข็มมี ฝ่ายวิชาการ/ครูคอมพิวเตอร์ 

11 สมประสงค์ ข้อยุ่น ครูคอมพิวเตอร์ 

12 วันชัยศิริ พลหาญ ครูการตลาด 

13 ณัฐริกา อ่อนศิลา หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ/ครูภาษาไทย 

14 ประสิทธิ์ แสงอรุณ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/ครูพละศึกษา 

15 พัชราภรณ์ ลาค า ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

16 ธนวัฒน์ แสนค าวงษ์ ครูภาษาอังกฤษ 

17 จุฑารัตน์ โนนศรีโคตร ครูภาษาอังกฤษ 
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